




























































DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea serviciilor de asigurare  
obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse  

de autovehicule (repetat) 
 

Nr. 42/21 din 09.03.2021  
             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714  
Număr de fax 022 226438 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1610695165743 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru pagube 
produse de autovehicule (repetat) 

Cod CPV 66514110-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1611039066972 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1611039066972?tab=contract-notice  
Data publicării: 19.01.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: - 

Link: -  
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 105 000,00 
 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 
 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 
 
5. Până la termenul-limită (data 02.02.2021, ora 09:00), au depus oferte 7 (şapte) ofertanți: 
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Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 
1 „Prosper Consult” SRL  1017600018828 - 

2 CA „Asterra Grup” SA  
 

1006600032750 - 

3 CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA  1002600020908 - 

4 IM CIA „Transelit” SA 
 

1002604000443 - 

5 ÎM „Grawe Carat Asigurări” SA 
 

1004601000125 - 

6 ”Moldasig” SA  1002600053315 - 

7 CA „Intact Asigurări Generale” SA 
 

1003600062730 - 

 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: 
 

 
Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
„Prosper 
Consult” 

SRL 

CA „Asterra 
Grup” SA 

CA „Donaris 
Vienna Insu 

rance Group” 
SA 

IM CIA 
„Transelit” 

SA 

ÎM „Grawe 
Carat 

Asigurări” 
SA 

”Moldasig” 
SA 

CA „Intact 
Asigurări 
Generale” 

SA 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică neprezentat1 nu corespunde2 prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat11 
Propunerea financiară neprezentat nu corespunde3 prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 
DUAE prezentat nu corespunde4 prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani - declarație pe proprie 
răspundere - în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 

prezentat conform 
termenului 

solicitat 

conform 
termenului 

solicitat 

conform 
termenului 

solicitat 

conform 
termenului 

solicitat 

conform 
termenului 

solicitat 

conform 
termenului 

solicitat 
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publică, ofertantul desemnat câștigător va 
prezenta această Declarație autorității contractante 
și Agenții Achiziții Publice (formularul 
Declarației va fi publicat pe SIA  RSAP 
(MTender)), confirmată prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
Informația privind numărul sancţiunilor aplicate 
de CNPF pentru perioada 2018-2020 - document 
confirmativ de la Comisia Naţională a Pieţii 
Financiare (CNPF), confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Informația privind stabilirea corectă a primelor de 
asigurare pe marginea listei autovehiculelor ASP, 
fiind în corespundere cu cerințele stabilite în 
actele normative în vigoare - imagine-captură de 
ecran (screenshot) de pe pagina SIA de Stat ”RCA 
Data” pentru fiecare autovehicul aparte sau pentru 
toate auovehiculele într-un singur document, în 
format A4), semnat electronic de către operatorul 
economic 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat neprezentat 

Coeficientul de lichiditate - declarație pe proprie 
răspundere privind coeficientul de lichiditate la 
data depunerii ofertei (cu indicarea acestuia), care 
trebuie să fie nu mai mic de 1, norma aprobată 
prin Hotărârea CNPF nr. 2/1 din 21.01.2011 cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind 
marjele de solvabilitate și coeficientul de 
lichiditate ale asiguratorului (reasiguratorului), 
semnată electronic de către operatorul economic 

neprezentat nu 
corespunde5 

prezentat prezentat nu 
corespunde9 

prezentat neprezentat 

Rata solvabilității asigurătorului - declarație pe 
proprie răspundere privind  rata solvabilității 
asigurătorului la data depunerii ofertei (cu 
indicarea acesteia), care trebuie să fie cel puțin 
100%, norma aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 
2/1 din 21.01.2011 cu privire la aprobarea 

neprezentat nu 
corespunde5 

prezentat6 prezentat nu 
corespunde9 

prezentat neprezentat 
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Regulamentului privind marjele de solvabilitate și 
coeficientul de lichiditate ale asiguratorului 
(reasiguratorului), semnată electronic de către 
operatorul economic 
*Dreptul de prestare a serviciilor de asigurare 
obligatorie a RCA - copia licenței, confirmată prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat11 

*Experienţă specifică în prestarea serviciilor 
similare (art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea 
131/2015 privind achizițiile publice) - lista 
serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani, 
conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, 
semnată electronic. Prestările de servicii se 
confirmă prin prezentarea unor 
certificate/documente (facturi fiscale) emise sau 
contrasemnate de către beneficiarii de servicii, 
confirmate prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

neprezentat prezentat prezentat7 prezentat prezentat10 prezentat neprezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica 
Moldova - copia extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice, confirmată prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 11 

*Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova - copia 
cazierului judiciar al persoanei juridice, 
confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat neprezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale - copia certificatului SFS privind 
lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional, confirmată prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat8 prezentat neprezentat prezentat neprezentat 
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*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită 
stabilit, operatorul economic va fi descalificat. 
 
Comentarii: 
Operatorul economic „Prosper Consult” SRL: 
1 a prezentat doar Anexa la ofertă, cu indicarea sumelor pentru prima de asigurare. 
 

Operatorul economic CA „Asterra Grup” SA: 
2 a prezentat Documentul unic de achiziţii european aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor (MF) nr. 
177 din 09 octombrie 2018, care a fost abrogat prin Ordinul MF nr. 72 din 30.06.2020;  
3 a) în formularul specificaţiilor tehnice (F 4.1): 
- a modificat conţinutul formularului care nu corespunde celui indicat în Documentaţia standard pentru 
realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii aprobat prin Ordinul MF nr. 175 din 05 octombrie 
2018; 
- nu a completat coloana nr. 7 „Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant”; 
a modificat textul în coloana nr. 8 ”Standarde de referinţă”, completată de către autoritatea contractantă; 
4 b) în formularul specificaţiilor de preţ (F 4.2): 
- a modificat textele din coloanele nr. 3 „Unitatea de măsură”, 4 „Cantitatea”, 9 „Termenul de prestare” 
şi nr. 10 „Clasificaţie bugetară (IBAN)”, completate de către autoritatea contractantă. 
5 nu a prezentat declaraţie pe propria răspundere privind confirmarea informaţiei solicitate. 
 

Operatorul economic CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA: 
6 în Declaraţie pe propria răspundere prezentată şi în Forma MSD_RS sunt indicate cifre diferite pentru 
rata solvabilităţii; 
7 *nu a elaborat lista serviciilor similare prestate în ultimii 3 (trei) ani conform cerinţelor din 
documentaţia de atribuire şi nu a prezentat certificate/documente (facturi fiscale) pentru confirmarea 
prestării serviciilor; 
8 *documentul prezentat este cu termenul de valabilitate expirat. 
 

Operatorul economic ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA: 
9 nu a prezentat declaraţie pe propria răspundere privind confirmarea informaţiei solicitate; 
10 *nu a prezentat certificate/documente (facturi fiscale) pentru confirmarea prestării serviciilor. 
  
Operatorul economic CA „Intact Asigurări Generale” SA: 
11 a prezentat doar Anexa la ofertă, cu indicarea sumelor pentru prima de asigurare şi documentele 
prezentate nu conţin semnătura electronică. 
______________________________________ 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea  
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Canti 
tate și 
unitate 
de mă 
sură 

Corespu
nderea 

cu 
cerințele 

de 
calificar

e 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse  
de autovehicule (repetat) 
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Servicii de 
asigurare 

obligatorie de 
răspundere civilă 

auto pentru 
pagube produse 
de autovehicule 
(62 unităţi de 

transport) 
(repetat) 

„Prosper Consult” 
SRL 

98 781,13  
 
 
 
 

--/-- 

- Nu au fost 
examinate. 

CA „Asterra Grup” 
SA 

100 013,30 - Nu au fost 
examinate. 

CA „Donaris Vienna 
Insurance Group” SA 

100 013,32  

+ 
 

+ 

IM CIA „Transelit” 
SA 

100 013,32 - Nu au fost 
examinate. 

ÎM CA „Grawe Carat 
Asigurări” SA 

100 013,32 - Nu au fost 
examinate. 

”Moldasig” SA 100 013,32 + + 

CA „Intact Asigurări 
Generale” SA 

100 013,32 - Nu au fost 
examinate. 

 

 * În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu 
cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii). 

 
Licitaţia electronică a avut loc. 
 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat:  
 
 

 

Data 
solicitării 

 

Operatorul 
economic 

 
Informația solicitată 

Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

09.02.2021 CA „Donaris 
Vienna 

Insurance 
Group” SA, 

”Moldasig” SA 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. 
(4) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice şi în 
corespundere cu pct. 13 şi 26 din 
Regulamentul privind marjele de 
solvabilitate şi coeficientul de 
lichiditate ale asiguratorului 
(reasiguratorului) aprobat prin 
Hotărârea Comisiei Naţionale a 
Pieţei Financiare nr. 2/12011, ASP 
a solicitat ambilor operatori 
economici prezentarea până la data 
de 10.02.2021 (inclusiv) a 
clarificărilor privind valoarea 
coeficientului de lichiditate şi a 
ratei solvabilității asiguratorului la 
data depunerii ofertelor - 
02.02.2021. 

Documentele solicitate 
au fost prezentate de 
către operatorul 
economic până la 
expirarea termenului-
limită, conform cerinţelor 
solicitate.  

12.02.2021 CA „Donaris 
Vienna 

Insurance 
Group” SA 

Agenţia Servicii Publice a solicitat 
indicarea exactă a valorilor 
coeficientului de lichiditate şi a 
ratei de solvabilitate la data 
depunerii ofertei, 02.02.2021, 
deoarece în declaraţiile 
prezentate operatorul economic a 
menţionat "mărimea estimată / 

Răspunsul la clarificările 
solicitate a fost 
recepţionat la data de 
12.02.2021. 
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rata estimată" – mesajul a fost 
expediat prin e-mail. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  
 

Denumirea 
operatorului 

economici 

 
Motivul respingerii/descalificării 

„Prosper Consult” SRL În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic 
„Prosper Consult” SRL, deoarece ofertantul nu îndeplineşte 
cerinţele de calificare şi selecţie, şi anume, nu au fost prezentate: 
a) documentel ce constituie oferta: 
- formularul ofertei (F 3.1); 
- formularul specificaţiilor tehnice (F 4.1); 
- formularul specificaţiilor de preţ (F 4.2); 
b) documente de calificare: 
- informația privind numărul sancţiunilor aplicate de CNPF pentru 
perioada 2018-2020; 
- declarația pe proprie răspundere privind coeficientul de lichiditate 
la data depunerii ofertei; 
- declarația pe proprie răspundere privind  rata solvabilității 
asigurătorului la data depunerii ofertei. 

CA „Asterra Grup” SA 1. În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic CA 
„Asterra Grup” SA, deoarece ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de 
calificare şi selecţie, şi anume, nu a prezentat următoarele 
documente de calificare: 
- declarația pe proprie răspundere privind coeficientul de lichiditate 
la data depunerii ofertei; 
- declarația pe proprie răspundere privind  rata solvabilității 
asigurătorului la data depunerii ofertei. 
2. În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic CA 
„Asterra Grup” SA, deoarece oferta nu corespunde cerinţelor 
expuse în documentaţia de atribuire, şi anume: 
a) a prezentat Documentul unic de achiziţii european aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor (MF) nr. 177 din 09 octombrie 
2018, care a fost abrogat prin Ordinul MF nr. 72 din 30.06.2020 
(modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020);  
b) în formularul specificaţiilor tehnice (F 4.1): 
- a modificat conţinutul formularului care nu corespunde celui 
indicat în Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor 
publice de bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri, 
aprobată prin Ordinul MF nr. 175/2018; 
- nu a completat coloana nr. 7 „Specificarea tehnică deplină propusă 
de către ofertant”; 
- a modificat textul în coloana nr. 8 ”Standarde de referinţă”, 
completată de către autoritatea contractantă; 
c) în formularul specificaţiilor de preţ (F 4.2): 
- a modificat textele din coloanele nr. 3 „Unitatea de măsură”, nr. 4 
„Cantitatea”, nr. 9 „Termenul de prestare” şi nr. 10 „Clasificaţie 
bugetară (IBAN)”, completate de către autoritatea contractantă. 
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IM CIA „Transelit” SA În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic IM 
CIA „Transelit” SA, deoarece ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de 
calificare şi selecţie, şi anume, nu a fost prezentat documentul de 
calificare cu referire la informația privind stabilirea corectă a 
primelor de asigurare pe marginea listei autovehiculelor ASP, fiind 
în corespundere cu cerințele stabilite în actele normative în vigoare - 
imagine-captură de ecran (screenshot) de pe pagina SIA de Stat 
”RCA Data” pentru fiecare autovehicul aparte sau pentru toate 
autovehiculele într-un singur document (în format A4). 

ÎM CA „Grawe Carat 
Asigurări” SA 

În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic ÎM 
CA „Grawe Carat Asigurări” SA, deoarece ofertantul nu 
îndeplineşte cerinţele de calificare şi selecţie, şi anume, nu au fost 
prezentate următoarele documente de calificare: 
- declarația pe proprie răspundere privind coeficientul de lichiditate 
la data depunerii ofertei; 
- declarația pe proprie răspundere privind  rata solvabilității 
asigurătorului la data depunerii ofertei. 

CA „Intact Asigurări 
Generale” SA 

1. În temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic CA 
„Intact Asigurări Generale” SA, deoarece ofertantul nu îndeplineşte 
cerinţele de calificare şi selecţie, şi anume, nu au fost prezentate:  
a) documente ce constituie oferta: 
- Documentul unic de achiziţii european aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanţelor (MF) nr. 72 din 30.06.2020 (modificat prin 
Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020);  
- formularul ofertei (F 3.1); 
- formularul specificaţiilor tehnice (F 4.1); 
- formularul specificaţiilor de preţ (F 4.2); 
b) documente de calificare: 
- informația privind numărul sancţiunilor aplicate de CNPF pentru 
perioada 2018-2020; 
- declarația pe proprie răspundere privind coeficientul de lichiditate 
la data depunerii ofertei; 
- declarația pe proprie răspundere privind  rata solvabilității 
asigurătorului la data depunerii ofertei. 
2. În temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului economic CA 
„Intact Asigurări Generale” SA, deoarece oferta nu corespunde 
cerinţelor expuse în documentaţia de atribuire – documentele 
prezentate nu sunt semnate electronic, fapt ce contravine 
prevederilor art. 33 alin. (14) lit. i) din legea prenotată. 

  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru un singur lot  
Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ                    
Cel mai bun raport calitate-cost □        
        
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:  

 
Cel mai bun raport calitate-preț, calculat în baza punctajului uniform atribuit corespunzător 
numărului de participanți calificați, conţine: prețul, coeficientul de lichiditate, rata solvabilității 
asiguratorului și numărul sancţiunilor aplicate de către Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2018-2020.  

 
CALCULUL PONDERII CONFORM FACTORILOR DE EVALUARE A OFERTEI 

CELEI MAI AVANTAJOASE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC    
 

Nr. 
d/o 

 

Denumirea factorului de evaluare 
 

Ponderea % 

1 Prețul 40 

2 Coeficientul de lichiditate 20 

3 Rata solvabilității asiguratorului 20 

4 Numărul sancţiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2018-2020 

20 

 

 

Algoritmul de calcul al procentului acordat fiecărui participant: 
 

1. Procentul pentru factorul de evaluare ”prețul ofertei” se acordă astfel: 
a) pentru cea mai scăzută dintre suma ofertelor se acordă procentul maxim alocat factorului 

de evaluare respectiv; 
b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: S(n)=suma 

minimă/suma (n)*procentul maxim alocat. 
 

Calculul efectuat: deoarece operatorii economici CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA, 
şi ”Moldasig” SA au prezentat oferte cu acelaşi preţ, procentajul pentru factorul de evaluare 
“preţul ofertei” pentru fiecare operator economic în parte constituie 40%. 

 
2. Procentul pentru factorul de evaluare ”coeficientul de lichiditate” se acordă astfel: 

a) pentru cel mai mare coeficient de lichiditate pentru asigurător se acordă procentul maxim 
alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru alt coeficient de lichiditate decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procent astfel: 
Cl(n)=(Cl(n)/coeficientul de lichiditate pentru asigurator maxim (în cadrul procedurii)*procentul 
maxim alocat). 
 

Calculul efectuat:  
a) CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA indică cel mai mare coeficient de 

lichiditate pentru asigurator - 6,25, deci acestuia i se atribuie procentul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv – 20%; 

b) ”Moldasig” SA: coeficientul de lichiditate al ”Moldasig” SA  /  coeficientul de 
lichiditate pentru asigurator maxim al CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA * procentul 
maxim alocat: 2,31 /6,25 * 20% = 7,39%. 
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3. Procentul pentru factorul de evaluare ”rata solvabilității” se acordă astfel: 
a) pentru cea mai mare rată a solvabilității se acordă procentul maxim alocat factorului 

respectiv; 
b) pentru altă rată a solvabilității decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: 

RS(n)=(Rs(n)/rata solvabilității maximă (în cadrul procedurii)* procentul maxim alocat).  
 

Calculul efectuat: 
a) ”Moldasig” SA indică cea mai mare rată a solvabilității – 416, deci acestuia i se 

atribuie procentul maxim alocat factorului de evaluare respectiv – 20%;  
b) CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA: rata solvabilităţii a CA „Donaris Vienna 

Insurance Group” SA / rata solvabilităţii a ”Moldasig” SA * procentul maxim alocat:  244,9 / 
416 * 20% = 11,77%. 

 
4. Procentul pentru factorul de evaluare ”numărul sancţiunilor aplicate de Comisia 
Naţională a Pieței Financiare pentru anii 2018-2020” se acordă astfel: 

a) pentru lipsa (=0) sancțiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieței Financiare pentru anii 
2018- 2020” pentru asigurator se stabilește procentul maxim. 

b) pentru alt număr de sancțiuni decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procentul astfel: 
pentru fiecare sancțiune aplicată de Comisia Națională a Pieței Financiare pentru anii 2018-2020, 
procentul maxim se diminuează cu 1%. 
 

Calculul efectuat: 
a) Nu se aplică. 
b) - ”Moldasig” SA: pentru 1 (una) sancţiune procentul maxim se diminuează cu 1%: 

20% - 1% = 19%; 
    - CA „Donaris Vienna Insurance Group” SA: pentru  2 sancţiuni procentul maxim se 

diminuează cu 2%: 20% - 2% = 18%. 
 

 
 
 

Nr. 
d/o 

 
 
 

Denumirea 
operatorului 

economic 

 
 
 

Preţul şi 
ponderea 

% 

 
Coeficientu

l de 
lichidita 

te şi 
ponderea 

% 

 
Rata 

solvabilită
ții 

asigurato
ru 

lui şi 
ponderea 

% 

Numărul 
sancţiunilor 
aplicate de 

Comisia 
Naţională a 

Pieței 
Financiare 
pentru anii 
2018-2020 şi 
ponderea, % 

 
 
 
 

Total, 
pondere

% 

1 CA „Donaris 
Vienna Insurance 
Group” SA 

100 013,32 6,25 244,9 2  
89,77% 

40% 20% 11,77% 18% 

2 ”Moldasig” SA 100 013,32 2,31 416 1  
86,39% 

40% 7,39% 20% 19% 

 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
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Nr 
d/r 

 
Denumirea lotului  

 

Denumirea 
operatoru 

lui 
economic 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură   

 
Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

 
Prețul total  
(fără TVA) 

 
 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse  
de autovehicule (repetat) 

 

1 Servicii de asigurare 
obligatorie de 

răspundere civilă 
auto pentru pagube 

produse de 
autovehicule (62 

unităţi de transport) 
(repetat) 

 
CA 

„Donaris 
Vienna 

Insurance 
Group” SA 

 
 
 

--/-- 

 
 
 

100 013,32 

 
 
 

100 013,32 

 
 
 

100 013,32 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
„Prosper Consult” SRL   

 
 
 
 

22.02.2021 

 

 
 
 
 

SIA RSAP 
Poşta electronică 

CA „Asterra Grup” SA  

CA „Donaris Vienna Insurance 
Group” SA  
IM CIA „Transelit” SA 

ÎM „Grawe Carat Asigurări” SA 

”Moldasig” SA  

CA „Intact Asigurări Generale” SA 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  
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Denumirea 
operatoru 

lui  
economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

 
fără TVA 

 

inclusiv 
TVA 

CA „Donaris 
Vienna 

Insurance 
Group” SA 

 

 
Nr. 608 09.03.2021 66514

110-0 

 
 

*89 107,66 

 
 

89 107,66 31.12.2021 

Comentarii: 
* Suma limită a contractului este de 89 107,66 lei pentru 55 de unităţi de transport (conform 
Anexei nr. 1 la contract). Pentru 7 unităţi de transport, pentru care, la data de 28.02.2021, 
expira termenul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de 
autovehicule, iar concursul se afla la etapa aşteptării expirării termenului pentru depunerea 
contestaţiilor, Grupul de lucru pentru achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii a decis de a 
demara procedura prin contract de valoare mică cu solicitarea ofertelor, conform 
Regulamentului privind perfectarea şi circulaţia contractelor în cadrul Agenţiei Servicii Publice, 
aprobat prin Ordinul nr. 226 din 06.12.2017. 
 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor 
și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  
 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
 
Președintele Grupului de lucru pentru  
achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii                                               Sergey BOTNARU 
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. ocds'b3wdpl-MD-I613474177633 din 0l martie 2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritifii contractante Serviciul Special pentru Influen{e Active asupra
Proceselor Hidrometeorologice

Localitate Chisindu

IDNO I 00360009443 8

Adresa MD-2043, mun. ChiEindu, str. Grenoble 193

Numf,r de telefon 022 403-416

NumIr de fax 022 76-95-35

E-mail oficial antigrind namd(D,mail.ru

Adresa de internet antisrind namd

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)
Vasilie Aghenie, 022 403-416:" 0691 5l 700

anti srindinamd@mail.ru

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preturi rLicitalie deschisa
nAltele: ilndicalil

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii r Lucrdri n

0biectul achizitiei Autoturisme

Cod CPV 341 00000-8 - Autovehicule
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ort alu lui guv e r name nt al wwv,. m t e nder. gov. md)

Nr: 210363 1 I

Nr: ocds-b3 wdpl :MD- I 61 3 47 41 7 7 633

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD- I 61347 4177 633?tab:cadrcat-!a1i!e

https : //achi zitii.mdl r o lpub I i c/tend er I 21 03 63 | | I
Data public drii: 16.02.2021

Platforma de achizitii publice utilizatl r achizitii.md; r e-licitatie.md; r yptender.md

Anun( de inten(ie publicat in BAP (dupa caz) Data: 16.02.2021
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- I 61 3474177633?tab:contract-notice

https : //achi zitii.mdl r o I publ icltend er I 2 I 03 63 1 | I
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronici nCatalog electronic

Sursa de finanfare rBuset de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe; nAlte surse: findicaliJ

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 650 000,00 lei



3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au.fost operote modificdri)

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DTJAE

prezentate de cltre operatorii economici:

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupa caz)

findicoli surso utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupa caz)
findica{i numdrul de zileJ

5. P6ni la termenul-limiti (data 01.03.2021, ora !!1QQ), au depus oferta 1 ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administratorii

I Casa Auto - VG 1 0 l 6600033655 Gheorghiev Veaceslav

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Casa Auto - VG
Operator

economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd +
Propunerea financiard +
DUAE +
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

Se

Documente de calificare
va consemna prin; prezental, neprezentat, nu corespunde

1. Certificat de inregistrare I
Declaralia de inregistrare a
intreprinderii

prezentat

2. Extrasul din Registrul de

stat

prezental

3. Certificat privind lipsa
sau existenla restanlelor fa!5
de bugetul public national

prezentat

4. Certificat de conformitate
ce confirmd calitatea
bunurilor - confirmat prin
iscdlitur[ qi gtampila
participantului

prezentat

5, Declaratia privind prezentat

2



confi rmarea identitAlii
beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in
situafia condamndrii pentru
participarea la activitdli ale
unei organizatii sau grupdri
criminale, pentru corupfie,
fraudd gi/sau spdlare de

bani, aprobatd prin Ordinul
Ministrului Finanlelor nr.
14s12020

(lffirma1ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitale cu cerinlele din
documentayia de atribuire qi se va consemna prin: prex,entot, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerin{elor de calificare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul o.fertei finale
(lnforma{ia privind "Corespunderea cu cerin{ele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
anormal de sclzut) s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fdr6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I
Autoturisme

Casa Auto - VG 650000,001ei 3 buc. + +

Lot n Operator economic 1

Operator economic n

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: findicaSiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n



Cel mai bun raport calitate-cost o

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in core ofertele aufost reevaluate repetat)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire lactorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examinlri, evaluirii Ei comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

(lnformarea operqtorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Atribuirea contractului de achizitie icalacordului-cadru:
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Autoturisme Casa Auto - VG 3 buc. 216 667,0lei 650 000,00 lei 650 000,00 lei

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Casa Auto-VG 0l martie 2021 fse specificd SIA RSAP,e-moi!,
fax, postd, etcl
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16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul

este ma
alin. (3)

achizili

in care valoarea estimatd a contractului
mica dec6t pragurile prevdzute la art.2
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
le publice

E 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
tr I I zile in cazul netransmiterii comunic6rii
prin miiloace electronice si/sau fax r

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egala sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calculareo termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

iulie 2015 privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI ru Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

Prin prezento clore de seamd, grupul de lucru decluci cd termenul de a;teptore penlru inclteierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptftnd cozurile prevdzute de art. 32 alin, (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privincl achizi\iile puhlice )t precum qi cd tn cozul depunerii conlesta(iilor;ilsau
recepliondrii rapoartelor de monitorizsre, acesteo oufosl examinate qi solulionate.

Prin prezento dore de seamd, grupul de lucru pentru ochizi|ii conJirmd corectiluclinea clesfdsurdrii procedurii
de ochizi(ie,fopt pentru core poortd rdspunclere conform prevederilor legale tn vigoore.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Vasile Ashenie
(Nume, Prenume)

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

ffir[ TVA inclusiv TVA

Casa Auto - VG 30 09 martie 2021 34 r 00000-8 650 000,00 lci 650 000,00 lei
3 I decembrie

2021
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DARE DE SEAMĂ  
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.11/21  din  24.02.2021.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00  

Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail  
elena.colesnic@army.md 

dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 

Persoana de contact  DUMITRU NEGOIŢĂ 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:ocds-b3wdp1-MD-1610454100029 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 
Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611747281433 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1611747281433?tab=contract-notice 

Data publicării: 27.02.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
Data: 18.12.2020 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_87_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz) 
Licitație electronică    

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 623 800,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1610454100029
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611747281433
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611747281433?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611747281433?tab=contract-notice
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5. Până la termenul-limită (data 04.02.2021, ora 14:30), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Lovis Angro” 1007600043788 Lilian Sofrone 

2. SRL „Bakayan - Com” 1015611000135 Zoia Avramova 

3. SRL „Costodar Impex” 1019600024858 Constantin Petcoglo 

4. SRL „Meltan” 1018600003955 Tatiana Melnic  

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 

prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

S
R

L
 „

L
o
v
is

 

A
n
g
ro

” 

S
R

L
 „

B
ak

ay
an

 

- 
C

o
m

” 

S
R

L
 „

C
o
st

o
d
ar

 

Im
p
ex

” 

S
R

L
 „

M
el

ta
n
” 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (F4.1) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea  

financiară 

Formularul ofertei (F 3.1) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificaţii de preţ (F 4.2) prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE 
Documentului Unic de 

Achiziţii European 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția  

pentru ofertă 

(după caz) 

Garanţie pentru ofertă 1% 

din valoarea ofertei fără 

TVA  
prezentat nu corespunde prezentat prezentat 

Documente de calificare 
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în 

conformitate cu prevederile legale din ţara în care 

ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor 

faţă de bugetul public naţional 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare a 
ofertantului sau certificat de înregistrare oficială 

pentru siguranţa alimentelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a 
unității de transport” sau „Certificat de 

înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor a 

unității de transport” 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații 

sau standarde relevante 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea 

capacităților și experienței pentru cel puțin 12 
luni de activitate. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: 

prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
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Constatări/Comentarii: 

1. La lotul „Ceai natural (negru)”, unicul ofertant este SRL „Meltan”. În urma examinării 

documentelor ce constituie oferta prezentate de către operatorul economic SRL „Meltan”, pentru lotul 

menţionat, s-a constatat că acestea corespund cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în 

documentaţia de atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse 

alimentare a efectivului de militari, se propune achiziţionarea lotului „Ceai natural (negru)” de la 

operatorul economic SRL „Meltan”. 

2. La lotul „Mere uscate”, preţul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul SRL „Bakayan 

Com”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menţionat, 

prezentate pentru lotul dat, s-a constatat că acesta a prezentat documentul obligatoriu solicitat - 

„Garanţia pentru ofertă”, fără aplicarea semnăturii electronice (în baza art. 33, alin. 14, lit. i), Legea  

131/2015 privind achiziţiile publice). Se propune de a respinge oferta operatorului economic SRL 

„Bakayan Com”. Următorul preţ pentru lotul „Mere uscate”, a fost propus de către SRL „Lovis 

Angro”.  În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menţionat, 

prezentate pentru lotul dat, s-a constat că, suma totală propusă pentru lotul dat este de 383500,00 lei 

fără TVA, ceea ce depășește bugetul autorității contractante, stabilit pentru lotul „Mere uscate”, înainte 

de inițierea procedurii de achiziție publică. Totodată, prețul propus depășește cu ≈ 96% oferta 

operatorului economic cu cel mai mic preț, dar respins pentru neaplicarea semnăturii electronice pe 

documentul obligatoriu solicitat, fiind astfel, economic dezavantajoasă pentru autoritatea contractantă 

și se propune de a fi respinsă, ca fiind inacceptabilă. Următorul preţ pentru lotul „Mere uscate”, a fost 

propus de către SRL „Costodar Impex”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta 

operatorului economic menţionat, prezentate pentru lotul dat, s-a constat că, valoarea ofertei la lotul 

„Mere uscate” depășește cu aproximativ 32% valoarea estimată de către autoritatea contractantă, se 

propune de a respinge oferta operatorului economic SRL „Costodar Impex” pentru lotul „Mere 

uscate”,  ca fiind neconformă. În contextul celor expuse mai sus și în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din 

Legea nr.131/2015, se propune anularea lotului „Mere uscate” și achiziționarea acestuia în cadrul altei 

proceduri de achiziţie. 

3. La lotul „Prune uscate” preţul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul SRL „Lovis 

Angro”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta prezentate de către operatorul economic 

SRL „Lovis Angro”, s-a constatat că aceasta nu corespunde specificațiilor tehnice solicitate de către 

autoritatea contractantă și anume: umiditatea maximă 23% și 35%, deși conform documentației de 

atribuire s-a solicitat umiditatea maximă 22%. Se propune de a respinge oferta operatorului economic 

SRL „Lovis Angro” pentru lotul menționat, ca fiind neconformă. Următorul preţ pentru lotul „Prune 

uscate”, a fost propuse de către ofertantul SRL „Costodar Impex”. În urma examinării documentelor ce 

constituie oferta prezentate de către operatorul economic SRL „Costodar Impex”, s-a constatat că 

aceasta nu corespunde specificațiilor tehnice solicitate de către autoritatea contractantă și anume: 

umiditatea maximă 23% și 35%, deși conform documentației de atribuire s-a solicitat umiditatea 

maximă 22%, ca fiind neconformă. În contextul celor expuse mai sus și în temeiul art. 71 alin. (1) lit. 

c) din Legea nr.131/2015, se propune anularea lotului „Prune uscate” și achiziționarea lotului 

menționat în cadrul altei proceduri de achiziţie. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de măsură 
(kg.) 

Corespunderea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile tehnice 

Ceai natural 

(negru) 
SRL „Meltan” 79 356,00 1360,00 + + 

Mere uscate 

SRL „Bakayan Com” 195 000,00 

13000,00 

- + 

SRL „Lovis Angro” 383 500,00 - + 

SRL „Costodar Impex” 396 175,00 - + 

Prune uscate 
SRL „Lovis Angro” 288 916,66 

10000,00 
+ - 

SRL „Costodar Impex” 288 916,67 + - 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal 

de scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 
Informația solicitată 

Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

08.02.2021 

SRL „Bakayan 

Com” 

Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie - 

„DUAE” și „Specificaţii tehnice (F4.1)”.  

A prezentat informațiile 

solicitate. 

SRL „Meltan” 
Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie -  

„Specificaţii tehnice (F4.1)”.  

A prezentat informațiile 

solicitate. 

SRL „Lovis 

Angro” 

Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie - 

„DUAE” și „Specificaţii tehnice (F4.1)”. 

A prezentat informațiile 

solicitate incomplete. 

11.02.2021 
SRL „Costodar 

Impex” 

Prezentarea documentelor justificative şi 

clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie - 
„Specificaţii tehnice (F4.1)”. 

A prezentat informațiile 

solicitate incomplete. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL „Bakayan Com” în baza art. 33, alin. 14, lit. i), Legea 131/2015  

SRL „Costodar Impex” la loturile „Mere uscate” și „Prune uscate”– ofertă neconformă  

SRL „Lovis Angro” 
la lotul „Mere uscate” – ofertă inacceptabilă 

la lotul „Prune uscate” – ofertă neconformă 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor:  

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: pentru fiecare lot în parte          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză.                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                         
 (În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 

de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se referă la procedura în cauză. 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun 

raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea - - 

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor Nu 

Modificările operate Nu 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură (kg.) 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Ceai natural 

(negru) 
SRL „Meltan” 1360,00 58,35 79356,00 95227,20 

Mere uscate - 13000,00 
Vor fi achiziţionate în cadrul altei proceduri de achiziţie 

Prune uscate - 10000,00 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             

Argumentare:  ________________________-_______________________________________ 

 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Lovis Angro” 

16.02.2021 e-mail 
SRL „Meltan” 

SRL „Costodar Impex” 

SRL „Bakayan Com” 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice) 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute 

la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 

privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 
(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 

I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/ 

acordului-cadru 

fără TVA 
inclusiv 

TVA 

SRL „Meltan” 14/273 24.02.2021 15863200-7 79356,00 95227,20 15.12.2021 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  
 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:         Sergiu VOINU                                                           
                                                                                                  (Nume, Prenume)       

 

 

 

 

 

 
Ex.: Elena Colesnic 

tel.: 022 25 21 28/ 078140043 

e-mail: elena.colesnic@army.md 

mailto:elena.colesnic@army.md
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   V 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                     

 

Nr  2 din 05 .03.2021.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Învățământ 

Localitate Cantemir 

IDNO 1013601000048 

Adresa Str.Trandafirilor 2 

Număr de telefon 027322777 

Număr de fax 027322777 

E-mail oficial  dicantemir@gmail.com 

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail) 

Natalia Coreni,027322179, dgicantemir@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  

□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:21036194 Link-ul: ocds-63wdpl-MD-1613114286579 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri V  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Piese de schimb și prodise lubrificanți 

Cod CPV  

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

 

 

Data publicării:12.02.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 

electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare V Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 443538,00 

 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  22.02.2021  

Denumirea operatorului economic SA Eximotor  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Clarificări în denumire produselor,prețul anormal scăzut  

Expunerea succintă a răspunsului  uleiurile au fost oferite mai adecvate, prețul anormal de 

scăzut a fost explicat de faptul că ofertantul este un dealer 

oficial al OOOТорговый дом КАМА 

 

 

Data transmiterii 24.02.2021  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 

(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 20.02.2021__, ora_00__:_00__), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. Eximotor 1002600034712  

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 

economic 1 

Operator economic 

2 

Operator economic 

3 

Operator economic 

n 

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Specificații tehnice corespunde    

Oferta  corespunde    

DUAE corespunde    

Garanția pentru ofertă 

(după caz) 

corespunde   

Raport financiar prezentat   

Certificate de 

înregistrare 

prezentat   

Certificate de atribuire 

contului bancar 

prezentat   

Certificate plata 

impozitelor 

prezentat   

Declarația conduita etică prezentat   

Garanția pentru oferta  corespunde   

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Lămurire prețul anormal 

scăzut 

prezentat    

Specificații de 

preți(F4,2) 
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Specificații tehnice(f4.1) prezentat    

Formularul ofertei (F3.1) prezentat    

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Eximotor SA 66619,08 + + + 

Operator economic n     

Lot n Operator economic 1     

Operator economic n     

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 

tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 

scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 

22.02.2021 SA Eximotor Clarificări în denumire 

produselor,prețul 

anormal scăzut 

Raspuns nr.,404 din 24.02.2021 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru mai multe loturi cumulate V          

Pentru toate loturile  □       

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  V                     

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 

 

 

 

 

 

 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor Necorespunderea parametrelor în 2 denumiri de uleuri  

Modificările operate uleiurile au fost oferite mai adecvate și, în consecință, prețul și suma ofertei s-

au schimbat 

 

 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv TVA) 

Piesede schimb 

șipreparate 

lubrificanți pentru 

autobus PAZ 4234 

SA Eximotor buc  66619,08 79942,90 

Pe alte  șase loturi licitația nu a avut loc 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. alin.  lit .             

Argumentare:  _ _ 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 



5 

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Eximotor SA 25.02.2021 [, e-mail] 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice) 

 

 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 

iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 

Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/acordul

ui-cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

S.A.EXIMOTOR 2/c 05.03.2021 34300000-0 66619,08 79942,90 05.03.2021-31.12.2021 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 































DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice

Nr. 1 din 04,03.2021

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante I.P.,,Laboratorul central de testare a băuturilor 
alcoolice/nealcoolice şi a produselor conservate ”

IDNO 1003600122658
Adresa Mun. Chişinău, or. Codru, str. Grenoble 128, lit “U”
Număr de telefon (022)28-59-59, 069612111
Număr de fax (022) 79-36-82
E-mail lctbanpc(a),email. com.
Adresa de internet https ://lctbanpc. md/
Persoana de contact Castraveţ Ala

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate

Cererea ofertelor de preţuri (COP)

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziţie Servicii de catering
Cod CPV 55500000-5
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerii procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă sau 
cererea ofertelor de preţuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv 
link-ul procedurii de atribuire)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1610379495721

Link-ul: https://mtender.gov. md/tenders/ocds-b3wdpl -MD- 
1610379495721

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 29.01.2021 Ora:14:00
Anunţ de intenţie publicat în BAP

Data:
Link-ul:

N U

Anunţ de participare publicat în 
BAP /
Invitaţia de participare transmisă

Nr: 21033807
Link-ul:
https: //achiziţii, md/ro/public/tender/21033807/lot/l 1487717/
Data publicării/ 
transmiterii: 11.01.2021

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

licitaţie electronica

Sursa de finanţare Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 423350.00 lei MDL

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

DELLA NONNA SRL 18.01.2021

1
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PROFMONTAJCONS SRL 21.01.2021

DARAMAX-COM SRL 20.01.2021

AMARLS PARK SRL

Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor 12.01.2021
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a rezumatului 
demersului

Numărul total anual al complexelor de prînzuri

Data transmiterii 12.01.2021
Răspunsul la demers 11141 de complexe de prînzuri pe an
Contestarea documentaţiei de 
atribuire

Nu

Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor -

Publicate în BAP/alte mijloacelor 
de informare (după caz)

-

Transmise operatorilor economici 
înregistraţi

-

Termen-limită de depunere şi 
deschidere a ofertelor prelungit

-

Până la termenul-limită data 21.01.2021, ora 12:00. au fost depuse 4_oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/administratorii

DELLA NONNA SRL 1015600024067 CANJA Diana
PROFMONTAJCONS SRL 1019600032176 B UD URIN Stanislav
DARAMAX-COM SRL 1003600152042 BARALIUC Alia
AMARIS PARK SRL 1016600003250 CIOBANU Corina

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 29.01.2021 ora 14:00. 
Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 
ofertelor

- - -

Documentele ce constituie oferta:

Denumirea operatorilor 
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea financiară DUAE

DELLA NONNA SRL + + +
PROFMONTAJCONS SRL + + +
DARAMAX-COM SRL + + +
AMARIS PARK SRL + + +
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(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: „ + ” în cazul prezentării, „ - ” în cazul 
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz):___-________________________________________________

Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot □ Pentru mai multe loturi cumulate □ Pentru toate loturile _+

Alte limitări privind numărul de loturi care pot 
fi atribuite aceluiaşi ofertant -

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi -

Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat *Denumirea şi numărul lotului (această rubrica se va completa 
în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 
multe criterii de atribuire)

preţul cel mai scăzut -

Informaţia privind ofertele examinate:

>d
O peratori economici

Nr.
Iot

D
en

um
ir

ea
 lo

tu
lu

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur

Ci
&
d

DELLA NONNA  
SRL

PROFM ONTAJCONS
SRL

DARAM AX-COM
SRL

AM ARIS PARK  
SRL

*•+3
e
d

u
Preţ unitar fără 

TVA

Coresp
undere
specifi

caţii
tehnice

Preţ unitar fără 
TVA

Corespundere
specificaţii

tehnice

Preţ unitar fără 
TVA

Coresp
undere
specifi

caţii
tehnice

Preţ unitar fără 
TVA

Core
spun
dere
speci
ficaţi

i
tehni

ce

1
Servicii

de ser 1 417787,50 + 370105,41 + 401040,00 + 412217,00 +

catering

(Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „ + ” în cazul 
corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii)

^Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
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Denumirea factorului de evaluare şi ponderea 
fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic -

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitaţiei electronice)

Denumirea operatorului 
economic

Runda 1 Runda 2 Runda 3

Lotul 1: Servicii de catering Preţul fără 
TVA/noile valori, lei

Preţul fără TVA 
/noile valori, lei

Preţul fără TVA 
/noile valori, lei

DELLA NONNA SRL 350000,00 320000,00 280000,00
PROFMONTAJCONS SRL 349500,00 317500,00 317500,00
DARAMAX-COM SRL 401040,00 401040,00 401040,00
AMARIS PARK SRL 412217,00 412217,00 412217,00

Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără TVA, lei

Lotul 1: Servicii de 
catering

1 DELLA NONNA SRL 280000,00
2 PROFMONTAJCONS SRL 317500,00
3 DARAMAX-COM SRL 401040,00
4 AMARIS PARK SRL 412217,00

Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei şi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) 
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire s-a solicitat:î 9

Operatorul
economic

Documentul 
şi/sau informaţia 

solicitată

Data
transmiterii

Răspunsul operatorului economic

DELLA NONNA SRL Scrisoarea nr 005 25.01.2021 Ajustarea meniului conform preţului 
scăzut

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative:_________ -____________
Data prezentării documentelor confirmative:________ -____________
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DELLA 
NONNA SRL + + + + + + + + - - - - -

PROFMONTA
JCONSSRL + + + + + - + - - - - - -

DARAMAX- 
C OM SRL + + + + + + + + + + + + +

AMARIS
PARKSRL

Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

Denumirea ofertantului Motivul respingerii/descalificării

DELLA NONNA SRL

Operatorul economic a fost descalificat din motiv că 
preţul oferit este anormal de scăzut pentru meniul 
propus în specificaţia tehnică şi nu a prezentat nici 
un argument prin care ar demonstra veridicitatea 
lui.

PROFMONTAJCONS SRL
Operatorul economic a fost descalificat din motiv că 
nu au fost prezentate toate documentele obligatorii 
solicitate în anunţul de participare.

AMARIS PARK SRL Operatorul a fost clasat pe locul II

Notă* în cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14.
în  urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea Preţul 
unitar fără 

TVA

Preţul total 
fără TVA 

lei

Preţul total 
cu TVA

Servicii de 
catering

DARAMAX-COM
SRL 1 401040,00 401040,00 449164,80

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: ____ -____________________
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Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

D E L L A  N O N N A  SR L 04 .02 .2021 e-mail, telefon, poştă

P R O F M O N T A JC O N S  SR L 04 .02 .2021 e-mail, telefon, poştă

A M A R IS  P A R K  SR L 04 .02 .2021 e-mail, telefon, poştă

D A R A M A X -C O M  S R L 04 .02 .2021 e-mail, telefon, poştă

Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.

Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:

în  cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

V  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax

In cazul în care valoarea estimată a 
contractului este egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 
de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.
Contractele de achiziţie încheiate:

N r.
d /o

D e n u m ir e a  
o p e r a to r u lu i  

e c o n o m ic , (ID N O )

Nr.
contr
actul

ui

Data
contractului

Cod CPV

Valoarea contractului Term enul
de

valabilitat 
e a

contractul
ui

fă ră  T V A cu  T V A

1 D A R A M A X - C O M  S R L 9 0 4 .0 3 .2 0 2 1 5 5 5 0 0 0 0 0 -5 4 0 1 0 4 0 ,0 0 4 4 9 1 6 4 ,8 0 3 1 .1 2 .2 0 2 1

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor, 
aceastea au fost examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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DAIIIiA DE SEAM:A
de atribuire a contractului de :rchizifiri publice tr

Nr. 1 Din 04.03. 2021

1.. Date cu privire la autoritatea contractanti:

DenumLirea rautorit[tii contractante IIvISP Srritalul rai,tnal Dondu
I-,ocarlitate

l 0036041 50514
q. D_q$!!glli, str. M. Eminescu
42512''445
425123205
srdonduseni

Pers,oana de contact L,iliana Sco

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

urii de atribuLire anlicate
T ipul obiectului contractului
a ch izitie/acordul ui-cad ru
Cfbiectul de achizitie Reactivi gi consurnabile de

2021
Cod CI'V 33 r 00000- I

pentnu anul

Bxpunr:rea motivului/rtemeiului privind
a)legerrii procedurii de atribuire (in cctzul
aplic,iirii altor proceduri d,ecdt licitalia deschisd
selt cereree c'fertelor de

Nr. procedurii de atriburire (inclusiv linl.c-ul
procedurii de atribuire)

l".MD- t6t2528535294

Data si ora deschiderii ofertelor
Anun{ rle intenfie publicat in BAP

Anunf rle participare prublicat in BA.P/
Invitn{ia de ;rarticipare transmisi

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
Sursa de finaLn(are

Valoarera estiimatl (lei, fdrd TVA) 3 8:2000,0t)

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denuqrirea operatorilor economici Data depunerii cererii de
SI{L GEIG M]LD
Slll- Sann-redrco

SllL EcochinLie
qRL I-j{i med grup
SllL Dacspectromed
SI{L Profi labd iasnostic

Numrdr de telefon
I\lumL[r de fsrx

.4,dresa de irrternet

DaLta:l 8.02.2021 Ora: I L00

Nr:ocd_s$luidp.l:.MD-:L6,1212.3!i.3"5"224

Link-ul:
:l lachtizitii.ntdl 03 595 8/

Data publicdrii/
treLnsm iteri i : 0 5 .02.2:.02 |

Buget CNAM I

SI{I Biosistern MLD

11.02.2021

24



4. Clarifi cari pri,rind documentalia de atribuire:
(Se va' completa in cazul in care au fost solicitu[e clarificdri)

Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a rezumatului
demerrsurlui

Data transmiterii
nsiul la demers uLnerea succlnta a

Conte,starea clocumenta iei de atribuire

ModificlLri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va cc,mple'la in cazul in care aufost operate modificdri)

6. Pd.nd la tr:rmerLul-limita (data 16.02.2021, ora 16i:00), au fost depuse ofefte:

D enumirea operatorilor
econ0,mici

SRL C}BIS ML,D 1 003600 t 11582 Ceaicovschi T.
SRL Sanmedioo r 003602008 r s4
SRL Ecochimie r 002600052 r 56 Dronic V.
SRL Life med 1016600014120 Ionascu A

1002600042432
200000 r 03 8468
| 0 r 0600028048

DerschLiderea ofertelor a avut loc la data de 18.02.20|21 ora I 1:00.

Of'erte intdrziate (dupd caz):

Data, ora prczentdrii

7. Documentele ce constituie of'ena:

IDNO .Asoci atii/ad m i n irstratorii

NotificIri privind
resrtitui reaL ofertelor

peratorilor
mici

Rezu rnatul modifi cirilor
Publicate in ItAP/alte mijloacelor de Indicali sursa utilizatii gi data pubrlicdrii:
inlbrrnare
Transimi se o perato rilror econo mici in regisrl:

Termren-limiti de depunererqi deschidere a
ofertelor prelungit

Nu rr

Da r Cu zile

SRL Dacsoectromed
SRI Proflrlabdiasnostrc
SRL Eiiosistenr MLD

Denumiroa
operatorilor
economioi

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiarl

]DUAE

SRL GB(3 MLD T T l-
SRL Sanmedico + + -t-

SRL Ecochimie + f l-
SR.L Lifermed T + l-
SRL Dacspectromed + T l-
SRL
Profilabdi

T T l-

SRL Biosistem
MI-D

T T .l-

Garan{ia
pentruL ofert[

2:t



(Informalia privind documentele prezentate se vq consemna prin: ,, + " tn cazul prezentdrii,
neprezentdriilt
constatrri/comentarii (dupd caz): gartn(ie bancari nu s-a solicitat

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru mai multe loturi cumulate ! Pentru toate loturile r-t

9. Criteriul de atr:ibuire aolicat:

,,-" i)n cazul

*Denumirea si numiruil lotului (aceastd rubrica se va comltleta in cazul
tn care in c'adrul p,r'ocedurii de atriltuire sunt aplicate mai multe c,rjteril
de atribuire)

Pentru fiecare lot !

Alte limitdri privind numdrul de loturi care
t fi atribuitr: aceluiasi ofertant

Justificarea dr:ciziei de a nu atribui contractul

Criteriul apllicat

prelul cel mai sc6zut !

vind ofertele depuse:

Ecochimie

Denurrrirea
lotului

o

-i
-i

O

ALT(GPT)

Fosfataza alcalinl
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Alfa-amilaza

Bilirubin[ totald

Bilirubini directi

LDL Colesterol



Hemoglobina
glicozilata
(HbAlc)

Calibrator Hb,Alc

HEMOGLOBIN
AIC Control
normal

HEMOGLOBIN
AIC Control
patologic

Creatinin[ totald
kinase (CK)

Creatinini kinase
MB (CK MB)

MultiCalibrator
biochimie



Set pentru
determinarea RF
(latex+test cu
control + li -)

Set pentru
determinarea CRP
(latex+test cu
control + qi -)



Teste p/u urind I I
indice

Material de

control (proteind,
glucozd in urind)
cu 2 nivele
cunoscute
Set p/u TTPA

Set p/u

determinarea
timpuluide
protombind, uscat,
ISI I.08
Set p/u
determinarea
fibrinogenuluiin
s6nge prin metoda
Clauss

Plasma de control
4 parametri
patologice

Plasma de control
4 parametri
normal

Cuv6 p/u
coagulometru



Material de

control

Hdrtie termo

Set p/u

determinarea Hb
in sdnge +
standard p/u 3 I

Anti micoplasma
homis IgG

Antihlamidia
trahomatis IgG



Anti HCV sumar

AntiHAV IsM

Expres teste p/u
determinarea
sdngelui occult in
mase fecale

Expres teste-card
p/u 5 marcheri
hepatitei virale B

loliclon Anti A

Joliclon Anti B

Joliclon Anti D
IgM+IgG

Container p/u
urind cu capac,
l0Oml



HArtie termo, L
5cm, pentru
Reader

Hdrtie termo p/u

Stat fax L 5,'J

cm

HArtie termo p/u
StatfaxLllcrn

Lampd p/u Stat
fax6v, l0w

HArtie de filtru

Ulei de imersie (

fl. 50m1,100 ml)

Anse cu periufi
citologic6,
sterild, ambalaj
individual

Set plu
determinarea
helmintozei cu
solufie de
imbogdfire eter
gi formalind, cu
dispozitiv de
filtrare
Pipete

virusologice
sterile plu an.
generald a

Eprubete plastice
conice p/u
centrifugare de

lal0- pdnd la12
ml

JJ



Eprubete Citrat
Na 3,8% p/u
coagulagrama
volum sdnge 2-3
ml capac de

cauciuc cu valva

cu eticheti
NaCl chimic
curat, fl I kg

Azur II

Eprubetd cu
K3EDTA 0,25
ml p/u an.
generald a

sAngelui din

Dozator automat
cu verificare
rnetrologicd
1000-5000 ml

Dozator automat
cu verificare
metrologicd
200-1000 ml

Dozator automat
cu verificare
metrologicd 50-

200 ml

Dozator automat
cu verificare
metrologicd 5-
50 ml
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t6

Eprubeti cu
K3EDTA,5 ml

500 b
uc

0,61
25

+

0,68

+

i7

Eprubetd cu
heparind, l0 mil

100 b

uc

l.t

+

1,25

+

8

Test cartidj D
dimer, plt
tromboze

150 b
uc

(Informalia privind corespunderea OE cu specl1caliile tehnice se va indica prin; ,, +- " in cazul
corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunde'rii)

Constatlri/Comentarii (se completeazd fn cazul fn care specificaliile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documentaltia de atribuire, cu expunereu neconformita{ii)
La lotul 2 s-:l solicitat Set pentru determinarea ASo (larex+test cu control + si -) set de 8 nr I penrru I 50
probe, operatc,rii economici SRL Dacspectromed qi SRL Profilabdiagnostic au propus resre
pentru 100 probe, ce nu corespunde cerinlelor din Invitalie,din care motiv grupul de lucru a dat
cdEtigul urmlrtorului operator economic.
La lotul 3 s-a solicitat Set pentru determinarea RF (latex+test cu control + Ei -) set de g ml pentru 150 probe,
operatorii economici SRL Dacspectromed gi SRL Profilabdiagnostic au proplrs teste pentru
100 probe, ce:nu corespunde cerinlelor din Invitalie,din care motiv grupul de lucru a dat
cdEtigul urmdtorului operator economic.
La lotul 4 s-a solicitat Set pentru determinarea rSRp (latex+test cu control .+ si -) set de g ml pentru 150
probe, operatorii economici SRL Dacspectrorned gi SRL ProfilabdieLgnostic au propus tesre
pentru 100 probe, ce nu corespunde cerinlelor din Invitalie,din catrr: motiv grupul de lucru a dat
c6Etigul urmAlorului operator economic.
La lotul 40 specifica{ia tehnicl nu s-a flcut corecti, din care motiv grupul de lucru a anulat
lotul dat.

La lotul4l nu s-a propus nici o oferti, din care motiv grupul de lucru a anulat lotul dat.
La lotul 40 specifica{ia tehnici nu s-a flcurt corect5, din care motiv grupul de lucru a anulat
lotul dat.

*Inforrna{ia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va compleia tabelul de mai jos pentru lo,turile care au fost atriltuite in baza c:riteriilor; cel

ID t calitat cel mai b califftut aun ru sau cet mat oun raport cctlrlale-cosl

Denumirea factorului de evaluare pi

_ pondlerea fiecirui lactor Valoarea din of'ert[ Punctajul calculat

Denumirea operatoruLlui economic

Denumirea lotului (se va indica pu,nctajul
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Factorul I

Factorul n
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* Informafia privind rezurltatele licita{iei electronice:
(Se va cctmpleia tabelul de mai.ios in cazul a:plicdrii licitayiei electronice)

I 1. Cllasamentul ofertelor in urma apliczirii criteriilor de atribuire

D,enumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului I Pre
economic | lfVAr?

Lotul I I
2

n

Lotul n I
,,

n

12. Pentru ellucida.rea unor neclaritdli sau confirnrarea unor date privindl corespunderea ofertei qi/sau

operatorului e,conomic (inclusiv justificarea prelului anormal de scdzut) cerinfe:lor stabilite in
docunrenrta{ia cle atribuire s-a solicitat:

13. CorespunLderea. operatorului economic clasat p,l primul loc cu cerinfele stabilite in,locumentalia de

atribuire:
Data sol icitarii documentelor confirmati've:
Data rii documentr;lor confi rmal.ive :

Se indici documentele conlirnnative prrivind selecfia gi calificaLrerl Ol0 conform
docurnenlla{iei d e atribuire (inc lw s iv D LtA E)

Sp.pr
el

Den.umireaoperatoruluieconomic _ Runda I Runda n

Lotul I Pre(ul f[ri TVA./noile
valori

I're(ul firi Tty'A /noile
valoni

)p,eratorul economic 
.l

Or,eratorul economic n

Lotul n l['re{ul firl T\/A /noile
valori

I'reful fir[ Tr/A /noile
valorii

Or'eratorul economic I

I economic n

ul ofertei llri
Al?utnctai ul acumullaLt

Operatorul economic Docrumentul
gii/s:lu

informafia
solicitati

Data tfransmiterii Riispunsul operatorului ec,o nomic

Denumirea
operaliorului

econorntic

SRL GBG
MLD

SRL Ecochimie
SRL Life med

SRL
Profilabdiagnos
tic



Dtenu mire;a operatorulu i economici Motivul res ni n s eri i/d es califircI riii

NotS* In cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerin[ele stabilite in documentalia de atribuire, grupul de lucru ua completa corespunzdtor un
tqbel identic celui de la pct. l4

15. in urma examindri gi evaludrii ofertelor depuLse in cadrul proceduri de atribuire, in baza de:ciziei
grupufui de lucru nr. I din 24.02.2021 s-a decis atribpirea contractului de achizilie
publicd/acordu lui-cadru :

Denumirea lotului Operatorul
economiic desemnal;

r:Astie[tor

lCantitatea Pre(ul
ur itar

fdrd TVA

Pre(ul total
Eri TVA

Preful
total cu
TVA

ALT(GPT) SRL B osistem MLD 3000m1 1.6 50 t0 :t400
AST(GOT) SRL B osistem MLD 3000 ml 1.6 50 r0 11400

Albumina SRL B osistem MLD 500 ml 0.6 33s 360

Fosfataza alcalind
SRL Biosistem MLD

200 ml
2,08 416 450

A fa-amilaza SRL Biosistem MLD 2000 ml 7.8 l 5660 t6920
B irub na totald SRL Biosistem MLD 3000 ml 0.7 2280 :t460
B irub nd directa SRL Biosistem MLD 100 ml 0,7 71 B3

Calciu SRL Biosistem MLD 150 ml 0,9 l.42,5 't545

Cholesterol total SRL B osistem MLD 2500 ml 1.2 3025 :\275

LDL Colesterol SRL B osistem MLD 160 ml 20,5 5 3288 1550,4
HDL Colesterol SRL Biosistem MLD 160 ml 12. ,4 I 95 8,4 :!t 15.2

Calibrator LDL SRL B osistem MLD 2ml 29,9'7 59,94 64.74

Calibrator HDL SRL B osistem MLD 2ml 29,9',7 s9,94 64,74

Ureea SRL B osistem MLD 3000 ml 1,7 5 r00 :;520
Creatinind SRL B osistem MLD 3000 rnl 0.4 l4r0 I 530

Glucoza SRL B osistem MLD 2000 ml 0.4 940 t020
Magneziu SRL B osistem MLD 200 ml 1,35 210 ,292

Proteina totalI SRL B osistem MLD 500 ml 0,6 335 360

Trigliceride
(Trislicerides)

SRL Biosistem MLD 2,500 ml 1,39 3475 .\7s0

Acid uric SRL Biosistem MLD 1000 ml 1 ant,J / t3-70 | 480

Hemoglobina glico;zilata
(HbAlc)

SRL Biosistem MLD 360 ml 66,6",2 23983,2 '.t5902

Calibrator HbAlc SRL Biosistem MLD 2ml 971 94 1957,88 '.2114,52

HEMOGLOBIN AIC
Control normal

SRL Biosistem MLD 1ml 915,98 915,98 989,26

HEMOGLOBIN AIC
Control patologic

SRL Biosistem MLD lml 915,E8 91 5,98 989,26

Creatinind totald kinase
(CK)

SRL Biosistem MLD 360 ml t0,79 3 884,4 ,1194

Creatinind kinase NIB
(CK MB)

SRL Biosistem MLD 360 ml 19,?6 6933,6 1488

Multi Calibrator
biochimie

SRL Biosistem MLD 5;0 ml 47,97 2398,5 )5q0 5

Mult Control ser n(Jrrnal SRL Biosistem MLD 50 ml 47,97 2398.s :u 590.5

Multi Control ser

oatolosic
SRL Biosistem MLD jiO rnl 47,97 2398,5

"2590,5

a-
JI



ControlCK.CK-MB SRL Biosistem MLD lml r89.09 189,09 2.04.22
Iron-Ferozine SRL Biosistem MLD 100 ml 2,36 236

"255Lipase SRL Biosistem MLD 9t6 ml 28.9 2114,4
"2996,t6Cuv6 pentru ser. 2 rnl SRL Biosistem MLD 8i000 buc 0,4 3360 ,+000

Rotor de reactie SRL Biosistem MLD ?'5 set t339,94 I 00495,5 120594,75

Solufie concentrate de

sp[lare
SRL Biosistem MLD 1fl l54ltl,56 1540,56 1848,67

Solulie de spilare
neconcentrata

SRL Biosistem MLD lfl 722,93 722,93 1J67,52

Solufie concentrate de
sistem

SRL Biosistem MLD 2f1 1395,45 219Q,9 :1349,08

Lampd fotometrica A 25 SRL Biosistem MLD 2 buc 1522",86 3045,72 :1654,86

Set pentru determinarea
ASO (latex+test cu

control + si -)

SRL Biosistem MLD 32 ml 39,1'+ l.252,48 1352,64

Set pentru determinarea
RF (latex+test cu control
+si-)

SRL Biosistem MLD 32 ml 39,1,+ 1252,48 1352,64

Set pentru determinarea
CRP (latex+test cu
conffol+ si -)

SRL Biosistem MLD 32 ml 4? X,5 t381.2 ,1498,24

Teste nentru slucozl SRL Biosistem MLD 6000 buc 4.29 25740 t27780

Material de control N SRL Biosistem MLD l0 ml 27,8 278 -t00.2
Material de control P SRL Biosistem MLD l0 ml 27.8 218 :100,2

Diluent SRL Biosistem MLD 20 set 574;35 t1487 n2406

Lyse , solugie plu lizare SRL Biosistem MLD [0 set 783:.Zl 7832,1 8458,1

Rince , solu{ie p/u
spdlare

SRL Biosistem MLD 20 set 208,86 4177,2 tI5l | ,4

Probe ,solufie
concentrati p/u sp6lare

SRL Biosistem MLD 21fl 199:36 4186,56 5023,83

Materialde control SRL B osistem MLD J set 159,2,,45 4777,35 .il5q55

HAftie termo SRL B osistem MLD 30 buc t4 420 :r04

Expres troponina I c
SRL
Profi labdiaenostic

I 50 buc 10.615 I 599 t126,5

Set expres teste
anticorpii Helicobar:ter
oilorilsG

SRL
Profilabdiagnostic

200 buc 7,88 15'76 1702

HBsAg SRL
Profilabdiasnostic

l0 set 317, 3110 '.\423,6

Expres teste-card p/u 5

marcheri hepatitei virale
B

SRL
Profilabdiagnostic

15 buc 21,4 411 443,85

Teste p/u urind I I indrce SRL Dacspectromed 80 set 167,65 t3412 t4484.96

Material de control
(protein6, glucozi in
urind) cu 2 nivele
cunoscute

SRL Dacspectromed 80 ml 42,1 3368 '3637,44

Set o/u TTPA SRL Dacspectromed 4 set 127 s08 .548,64

Set p/u determinare,a
timpului de protombind,
uscat. lSl 1.08

SRL Dacspectromed 4 set 138 2952 II88,16

Set p/u determinarea
fi brinogenului in s6rnge

orin metoda Clauss

SRL Dacspectromed 5 set ))') ilr0 r r98,8

Plasma de control zl

parametri patologice
SRL Dacspectromed 4ml 40 160 l'72,8

Plasma de control zl SRL Dacspectromed 4ml 40 160 112,8
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Darametri nonnal
Cuvd o/u coasulometru SRL Dacsoectromed Tset 300 2100 2:"520

Test cartidj D dimer, p/u
tromboze

SRL Dacspectromed I 50buc ll,6 2640 2:.85t,2

Set p/u determinarea Hb
in sdnge + standard p/u 3

I

SRL GBG MLD 5set r00 s00 600

Anti micoplasma homis
IsG

SRL GBG MLD I set 95r 951 l l4l,2

Anti hlamidia trahornatis
IeG

SRL GBG MLD I set 9s0 e50 1 140

Ant HCV sumar SRL GBG MLD 4set 420 l 680 2:"016

Ant HAV IeM SRL GBG MLD I set 1299 t299 r558.8

Anti HDV SRL GBG MLD I set l 600 r 600 1920

Set p/u determinare:r
alcoolului in singe cu
standard

SRL GBG MLD 200m1 I 1,5 2300 2"160

Toliclon Anti A SRL GBG MLD l00ml aJ 300 360

Toliclon Anti B SRL GBG MLD l00ml 3 300 360

foliclon Anti D Super SRL GBG MLD l00ml 6 600 i20
foliclon Anti D
IsM+IeG

SRL GBG MLD 20ml 6,9 r38 165,6

Eprubetd cu K3ED'|A, 5

ml
SRL GBG MLD 500buc 0,612.5 306,25 361,5

Eprubet[ cu heparin[, l0
ml

SRL GBG MLD 1 00buc l,l 110 132

CMV IsG SRL Sanmed co I set 625 625 675

T3 SRL Sanmed co Tset 66t ^'7l4 4631.998 5;002,55 7

T4 SRL Sanmedico Tset 661^'7l4 463 1.998 5;002,557

TSH SRL Sanmedico I 2sel 6s0 7800 8i424

An TPO SRL Sanmedico I set 950 950 t026
Au Ts SRL Sanmedico I set 92s 925 9'99

Anti Hbcor sumar SRL Sanmedico 2set 550 It00 | 188

Expres teste p/u
determinarea sAngelui

occult in mase fecale

SRL Ecochimie 5Oteste 8.6E 434 :;20,8

Container p/u urind cu
capac. l00ml

SRL Ecochimie I 0000buc 0,93 9300 1 1400

HArtie termo, L 5cm,
oentru Reader

SRL Ecochimie 70buc 6,93 485, I :;82,12

Hdrtie termo p/u Stat fax
L 5.7 cm

SRL Ecochimie 50buc 4,3 E 219 2.62.8

Hdftie termo p/u Stat fax
L 11cm

SRL Ecochimie 20buc lO,gE 219,6 it63,52

Lampd plu microscop
6v,20w

SRL Ecochimie I 0buc 36,5.1 365,3 43 8,36

Lampb p/u Stat fax 6 v,
l0w

SRL Ecochimie 5buc 75 itA 178,7
"226.44

HArtie de filtru SRL Ecoch mle 5ke '72.34 36t,7 ,+34.04

Ulei de imersie ( fl.
50m1.100 ml)

SRL Ecochimie l000ml 0,16 r60 t92

Pipete virusologice
sterile p/u an. generali a

sAnselui

SRL Ecochimie I 000buc 1,1'7 1 t70 1404

Eprubete plastice conice
p/u centrifugare de lal0-
odndlal2 ml

SRL Ecochimie 20000buc 0.26 5200 r5240
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Eprubete CitratNa ll,8%
p/u coagulagrama v,clum
sAnge 2-3 ml capac de
cauciuc cu valv6 cu
etichetd

SRL Ecochimie 6000buc 0,536 3216 3i859,2

NaCl chimic curat, fl I
ks

SRL Ecochimie I 0buc s0 s00 600

Azur II SRL Ecochimie 0,lkg 6s00 650 780

Eozin H SRL Ecochimie 0,lkg 2250 225 t!.70

Albastru de metilen SRL Ecochimie 0,lkg 4s00 450 540

Marcher pe sticli SRL Ecochimie 20buc 9,89 197,8 t!.37.36

Eprubetd cu K3IIDTA
0,25 ml p/u an. generali
a sAngelui din sAnge

oeriferic

SRL Ecochimie 200buc r,33:t 261 :120,4

Camera Goreaev SRL Ecoch mte lbuc 132.r5 132,6 \59.12

Dozator automat cu
verificare metrollogicd
1000-5000 ml

SRL Ecochimie I buc 369,99 369,99 443,988

Dozator automat cu
verificare metrollogicd
200-1000 ml

SRL Ecochimie lbuc 369,99 369,99 t143,988

Dozator automat cu
verificare metrollogicd
50-200 ml

SRL Ecochimie I buc 369.99 369,99 t143,988

Dozator automat cu

verificare metrologici 5-

50 ml

SRL Ecochimie 1 buc 369,q9 369,99 443,988

l6.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
econotni,c

SRL GBG MLD 24.02.2021

SRL Sanmedico 24.02.202|

SRL Ecochimie 24.02.2021

SRL Life med srup 24.02.2021

SRL Dacsoectromed 24.02.2021

SRL Profilabdiaenostic 24.02.202r

SRL Biosistem MLD 24.02.2021

transrniterii Mtodalitatea de transmitere

e-mqil

e-mail

e-mail

e-mail
e-mail
e-mail

e-mail

Noti* Informarea operatorilor economici imp,licali in procedurq de atribuire despre de<:iziile

grupului de lucru pentru achizilii se realizeqzd in conformitqte cu prevederile art. 3l al Legii

nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile p'ublice.

17.Grupul de lucru a respectat termenul de aLEteptare pentru incheie,rea contractului de:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd. decAt pragurile prev[zute la arl. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

Z 6 zile in cazlrl transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronipe si/sau fax
n I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronic,o si/sau fax

in cazul in care valoarea estimatd a contnactului

este egalS sau mai mare decAt pragurile prevdzute

laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

privind achiziliile public

! I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax
Z l6 zile in cazul netransmiterii conlunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax
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Notd* Calcu'l,area termen:elor prevdzu'te ,Ce Legea
termenelor de a;teptare, se efectueazd in co,nformitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, ;;i implicit,

I B. Contraotele de achizitie incheiate:

nr. I3l din 03.07.2016, inclus,iv a
cu prevederile TITLULL'I IV Capitolul
art. 261 (1), 264 ft) si 265.

Nr.
dlo economic,

(IDI\[O)

Num[rul
contractul

ui

Data
contractului

Cod CPV

Valoarea
contractului

lfa:rmenul dt:

v:llabilitate al

rxrntra.ctulluif[rd TVA r:u'IVA

I
SRL GBG MLD
10036001r15112

I 03.03.202 r 33 l 00000- I |034,25 13241,l 31.12.2021

2
SRL Sanmedir:o
10036020081:t4

2 03.03.2021 33 1 00000- | 20663.996 22317,114 31.t2.2021

J
SRL Ecochimie
l 002600052 1 56

aJ 03.03.2(\21 33 100000-r 2s211;76 30506, I l2 3t.12.2021

4

SRL
Dacspectromed
t0026000424.\2

4
03.03.2021 33 l 00000- r 26410 28774,8 31.12.'.2021

5

SRL
Profi labdiagnostic
200000 1 03 8468

5
03.03.2021 33 I 00000- I 6156 7295,95 31.12.2021

6

SRL Biosistenr
MLD
l 0 l 0600028048

6
03.03.2021 33 l 00000- 1 274231.79

3l0tI5,78
31.12.2021

19. Anularea procedurii de achizilie publici:

in temeir-rl art. JI ahn. lit

Argumentare:

Prin prezentn dare de seamd, grupul de lu<:ru declurd cd termenul de a$lepture pe'ntru

tncheierea contractului./contructelor indicate 
'a fost respectat (excepfind cuzurile' previi.zute

de art. 32 alin. (3) at Legii nr. 131 din:l iul'ie .2015 privind achizi\iile pwblice ), precum;i cd

tn caZul rlepu,nerii contesta(iilor, aceastea aufost exutninate ;i solulionate.

Prin prezentu dare de se'amd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitua!.inea

desfosurdrii procedurii de achizilie, fapt pentrw care pourtd rdspundere' contfbrm

prevederilor legale tn vigoure.

Conducltorul grupului de lucru pentru achirzifii:

Lilia Chiriac

t 
f I r\ine
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   

 

Nr.1, din 19 februarie 2021.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres” 

Localitate Mun. Chișinău 

IDNO 1003600071952 

Adresa Str. Pușkin, nr. 22, et. 3 

Număr de telefon 022232696 

Număr de fax 022232696 

E-mail oficial  viorel.buzdugan@moldpres.md 

Adresa de internet www.moldpres.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Viorel Buzdugan, 022232696, 

viorel.buzdugan@moldpres.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 

aplicate 

Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată 

(după caz) 

- 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Achiziționarea hârtiei pentru anul 2021 

Cod CPV 30197630-1 

Expunerea motivului/temeiului 

privind alegerea procedurii de 

atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va 

indica din cadrul portalului 

guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611061217094 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1611061217094?tab=contract-notice   

Data publicării: 19.01.2021, 15:45 

Platforma de achiziții publice 

utilizată 

 achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în 

BAP (după caz) 

Data:  12.01.2021 

Link-ul: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_2_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 

de atribuire  

(după caz) 

Licitație electronică    

Sursa de finanțare Alte surse: Bugetul Instituției Publice 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2000000 

 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611061217094
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611061217094?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611061217094?tab=contract-notice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_2_0.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de 

clarificare 

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

- 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

- 

5. Până la termenul-limită (data 06.02.2021, ora10:37), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. Cartnord SRL 1003600086213 Reșetnicov Alexandr 

2. Birovits SRL 1004600011241 Cristina Berdan 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Cartnord SRL Birovits SRL   

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Specificații tehnice Prezentat Prezentat   

Specificații de preț Prezentat Prezentat   

Ofertă financiară Prezentat Prezentat   

DUAE Prezentat Prezentat   

Garanția pentru ofertă 

(după caz) 

Prezentat Prezentat   

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Certificatul de înregistrare a 

întreprinderii 

Prezentat Prezentat   

Extras din Registrul de Stat Prezentat Prezentat   

Certificatul pașaportului de 

calitate a hârtiei 

Prezentat Prezentat   

Certificat – dealer al hârtiei Prezentat Neprezentat   
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Cartnord SRL 22500,00 18000 coli + + 

Lot 2 Cartnord SRL 1026800,00 68000 kg + + 

Lot 3 Cartnord SRL 20400,00 200000 

coli 

+ + 

Birovits SRL 17800,00 200000 

coli 

- + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 

tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 

scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

09.02.2021 Cartnord SRL 1. DUAE. 

2. Dovada transferului 

Garanției pentru ofertă, 

în valoare de 2%. 

3. Certificat de 

înregistrare a 

întreprinderii. 

4. Extras din Registrul 

de Stat. 

 

Operatorul a expediat actele 

solicitate 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Birovits SRL Nu a prezentat oferte pentru toate  loturile. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
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Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: În anunțul de participare, la pct. 9, a fost 

specificată obligația de depunere a ofertelor pentru ambele loturi.                  

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                       

  

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 

sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea - - 

Denumire factorul n Ponderea - - 

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea - - 

Denumire factorul n Ponderea - - 

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor - 

Modificările operate - 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 

s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Hârtie 

cretată, 130 

gr./m.p 

Cartnord SRL 18000 coli 1,25 22500,00 27000,00 

Hârtie offset, 

65gr./m.p x 

840mm 

Cartnord SRL 68000 kg 15,1 1026800,00 1232160,00 

Hârtie pentru 

imprimantă, 

80 gr./m.p., 

format A4 

Cartnord SRL 200000 coli 0,102 20400,00 24480,00 

 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
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Cartnord SRL 11.02.2021 e-mail: 
alexandr.reshetnicov@cartnord.md  

Birovits SRL 11.02.2021 e-mail: 
berdan.cristina@birovits.md  

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 

privind achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 

3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate 

al 

contractulu

i/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

Cartnord 

SRL 
 

1/2 19.02.2021 30197630-1 1 069 700,00 1 283 640,00 31.12.2021 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ).  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Viorel Buzdugan,

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 

mailto:alexandr.reshetnicov@cartnord.md
mailto:berdan.cristina@birovits.md


DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice

Nr.l Din 15.02.2021 .

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritl{ii contractante Direclia generald pentru proteclia drepturilor
copilului

Localitate Mun. Chisin[u

IDI{O 1007601009543

Adresa str. Al. vlahut5 3

NumIr de telefon 067 411 553,0222421 02,0222239'14

Num5r de fax 0222427 02

E-rnail chi sinaudm pdc@gmarl. c om

Adresa de internet www.dmpdc.md

Persoana de contact Irina Calestru, laruq Victoriq

Tipul procedurii de atribuire
aplicate
Tipul obiectului contractului
de achizitie/acordului-cadru

Bunuri Servicii n Lucrdri

Obiectul de achizi{ie Achizitionarea produselor lactate

Cod CPV 1 5800000-6

Expunerea
motivuluiltemeiului Privind
alegerii procedurii de

atribuire (tn cazul aPlicdrii
altor proceduri decdt licitalia
deschisd sau cererea ofertelor
de preturi)

sads#vdp-l:MDJf-09f "47"655{0-aNr. procedurii de atribuire
(inclusiv link-ul Procedurii de

att'ibuire)
@ ltender 121033 43 5 llotl ll 486910 I

Data qi ora deschiderii
ofertelor
Arrun{ de inten{ie Publicat in
BAP

Nun Dan
Data:
Link-ul : .q.c-ds-b3"wdp l -M-D.t"I 6097 47 6

Anun( de particiPare Publicat
in BAP/
Invita{ia de ParticiPare
transmisl

https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 tl3 3 +: I ltov t t + uov t ur

transmiterii: 4.01 .2021

Tehnici ;i instrumente
specifice de atribuire 

-

Nur
"cord*adrun 

sistem dinamic de achizilien

licitatie electronicd catalog electronicn

Sursa de finanfare Buget de stat v
Buget CNAM n
Buget CNAS n



Valoarea estimatl (ei, ftrd

4.

Surse externe r:
Alte surse: findic
230 995.56

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

ModificIri operate in documentafia de atribuire:
(St va completa in cazul in care aufost operqte modificdri)

6. Pinr la termenul-limitr (data 21.01.2021, ora 00:00), au fost depuse 3 oferte:

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentirii NotificIri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

5.

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
Serviabil SRL 19.01.2021
ICS Lapmol SRL 20.0t.2021
SIIL Credoprim 18.01.2021

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Bilpq4srl la demers Expunerea succintd a r[spunsului:
Contestarea documenta{iei de atribuire Nuv I Dan

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Indicali sursa utilizatd qi data publicdrii:

Transmise operatorilor economici
inregistra{i

Data:

Termen-limitl de depunere qi deschidere
a qfertelor prelungit

Nun
Da n Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia{iiladministratorii

Serviabil SRL 100360003099s Anghelutl Tatiana
SR:L Credoprim 1003600026963 Costru Radu
ICS Lapmol SRL 1002600024308 Ionita Sershei

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiarl

DUAE Garan(ia
pentru ofertl

(dupd caz)

2



ICS Lapmol SRL
(I,nforma|iaprivinddocumenteleprezentais"yaconSemnaprin:@6yii,,,-,,tncazul
neprezentdrii)

Constatlri/Comentarii (dupd c az) :

8. Mtodalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot
tr

Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile v

Alte lirmitdri privind numdrul de loturi
care p!1t fi atribuite aceluiagi ofertant
Justifioarea deciziei de a nu atribui
contraotul pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

(Idbrmalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va inclica prin; ,, + " tn cazul
corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Criteriul aplicat *Denumirea qi numlrul lotului (
cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai
multe criterii de atribuire)

prelul cel mai sclzut D

costul cel mai scdzut tr
cel mai bun raport calitate-pre{ v
cel mai bun raport calitate-cost n

Nr.
lot Denumirea lotului

)d

o)d

o

cg
C)

c!

cl
o)

ct

cn

Q

Operatori economici

Serviabil
SRL

ICP
Lapmol

SRL

SRL
Credoprim

I)enumirea
OE

Denumirea
OE

F
xd
/d
!

6)

A

o
o=
o.E-do

XiaErE
,Y'5VO

o.

ti
xd
rcl

d

C)
q

C)oo'=
o.q'd c)

9.:
.:ovo

o.

F
xn
/(!
L

o

o
C)o'=6r-oo

5:=
!*d

E3
,:o

A

tF
)d
,63

!
6

o

ooo'=
osEO

*d
E,ex :1=,:ovo o

F
,d
!

o

()
o

o.q
'Eo

*d
E,9
,:ovo a

I
Achizilionarea

produselor lactate
kg I

cO\o
ol
t--
N
N
c.l

+

N

F-
N
c.!
N

+

\
oo
|.-
c.)

tr-
a.l

+

n Denumire lot

Serviabil SRL + + +
SRL Credoorim + + +

+ + +



Clonstatlri/Comentarii (se completeazd tn cazul tn care specificaliile tehnice ale unui oE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documenta{ia de atribuire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezintl astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au.fost atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

* Informa{ia privind rezultatele licitafiei electronice:
(Se va completo tabelul de mai jos tn cazul aplicdrii licitaliei electronice)

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut)
cerin{elor stabilite in documentafia de atribuire s-a solicitat:

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerin{ele stabilite in
documentafia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmativ e: 1 6.Ol .2021
Data prezentlrii documentelor confi rmativ e : 20 .0 I .2021

=Denu-i.ea I S. iqdici documentele confirmative privind selectia si calificarea OE

4

Denumirea factorului de evaluare qi
ponderea fieclrui factor Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Achizilionarea produselor lactate (se va indica punctajul
total per lot)

Actriz(iqnarea produselor lactate

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Pre{ul fIrI TVA/noile

valori
Pre{ul fIrI TVA

/noile valori

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului
economic

Pre(ul ofertei firl
TVA,/Puncta i ul acumulat

Lotul I I
2

n
Lotul n 1

2

n

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informafia
solicitati

Data transmiterii Rlspunsul operatorului
economic



lui economic conform documentafiei de atribnie lin lirn OflA

14. Ofertanfii respinqildescalificati:

Denumirea operatorului economici Motivul respin gerii/descalificirii

Noti* in cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucruia completa corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

15. in urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuir erinbaza
deciziei grupului de lucru s-a decis atribuirea contractuluide achizifie publici/acordului-
cadru:

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

NotI* Informarea operatorilor economici implicali i
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile ari. 3l al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

17. Grupul de lucru a respectat termenul de agteptare pentru incheierea contractului de:

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de aEteptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (calcularea Termenului) al codului Civil, ;i implicit, art. 261 (t), 264 @) ;i 265.

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cflstisltor

Cantitatea Pre{ul
unitar

flri TVA

Pre{ul total firl
TVA

Pre{ul total cu
TVA

Produse lactate ICS Lapmol
SRL

I 220279.62 241818.10

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este mai micl decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
mijloace elegtronice ;i/sau fax
tr 11 zile incazul netransmiterii comunic[rii
prin mijloace electronice qi/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este egal5 sau mai mare dec6t
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
ff. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax
J 16 zile in cazul netransmiterii comunic6rii
prin mijloace electronice gi/sau fax
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18. Contractele de achizi(ie incheiate:

Termenul
de

valabilitatr
a

contractul
ui

ffiri TVA

1

ICS Lapmol
SRL

21
ls.02.2021 220279.62 241818.10 31.t2.2021

19. Anularea procedurii de achizi{ie publicl:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru cleclard cd termenul de a;teptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptAnd cazurile privdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privintl achiziliiie publice ), pricum qi cd
in cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost examinate;i soluyioiate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Calestru Irina
(Nume, Prenume)

dre>

ffi

6

Nr.
dlo

Denumirea
operatorului

economic,
(rDNO)

Numlrul
contractului
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr. 4  din 10.03.2021 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:  

Denumirea autorității contractante Agenția pentru Supraveghere Tehnică 

Localitate Chișinău 

IDNO 1017601000149 

Adresa str. Const. Tanase,9 

Număr de telefon 022 224407 

Număr de fax 022 226328 

E-mail oficial  secretariat@ast.gov.md 

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail) 

022 226328 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz)  

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de deservire tehnică şi reparaţia 

autoturismelor cu piese  de schimb  

Cod CPV 50110000-9 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:   

21036055 

Link-ul:    

  

ocds-b3wdp1-MD-1612865836990 

 

Data publicării: 09.02.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md;  

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 
Licitație electronică    

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 237 500 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612865836990
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor Modificare Anunt (termenii de livrare solicitați) 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 

(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 
 

5. Până la termenul-limită (data 23 februarie 2021, ora14:00), au depus oferta 6 (trei) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1         AUTOSERVICE GARANT 

 
1019600004742 Chiriac Aurel 

2 T&T MOTOR SERVICE S.R.L. 

 

1017600050859 Teslea Igor 

3 ARIA-DUCA S.R.L. 

 

1010600007485 Duca Victor 

4 
         S.C. MIHCONS PLUS 

1005600035248 

 

Mihail Ungureanu 

5 DENY MOTORS 

 

1020600010570 Ion Meritan 

6 DAAC HERMES SA          

 

1002600009035 Stepan Velcev 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către 

operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

AUTOSERVICE GARANT 

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat 

DUAE prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerificat  de înregistrare a 

întreprinderii 

prezentat 

Extras din Registru de Stat prezentat 

Cerificat de calitate prezentat 

Certificat lipsa restante prezentat 

 (Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când 

documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile 

tehnice 

Servicii de 

deservire 

tehnică şi 

reparaţia 

 

AUTOSERVICE 

GARANT 

 

 

228 274 

 

 25 auto 

 

+ 

 

+ 
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autoturismelor 

cu piese  de 

schimb 

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , 

se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele 

stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  

 Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru 1 lot    

10. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                          

11. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel 

mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   
Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

12. Reevaluarea ofertelor:(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

13. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 

14. Atribuirea contractului de achiziție publică: 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv TVA) 

Servicii de 

deservire 

tehnică şi 

reparaţia 

autoturismelor 

cu piese  de 

schimb 

 

 

AUTOSERVICE        

GARANT 

 

 

 

     25 auto 

 

 

 

 

 

   228 274 

  

 

  273 928,80 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

AUTOSERVICE        GARANT 

 
             26.02.2021 email 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 

pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

+ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 

privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 

TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 

al 

contractului/acordului-

cadru fără TVA inclusiv TVA 

AUTOSERVICE        

GARANT 

 

 

23 
10.03.2021 50110000-9 

 

228 274 

 

273 928,80 
31.12.2021 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

  
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:   
  

________________Curmei Ion________                          ____________________   
            (Nume, Prenume)                             (Semătura)   

  
             L.Ș.   



DAREA DE SЕАМД

de atribuire а сопtrасtului de achizi{ii publice tr

Nr. 1 din 9 martie 2021

1. Dпtе сu privire la autoritatea сопtrасtапti:

2. Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

_r. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:
4. (Se чсl соmрIеtаtп cazul tп care пufost solicitcfie clarijicdri)

Dепumirеа autorititii contractante рrеturа sectorului Buiucani
Localitate Mun. Chisinlu
IDNo 1 00760 1 009509
Adresa Str. Mihai Viteazul. 2

Numir de telefon 022 29507а.022295079
NumIr de fax 022295069
E-mail buiucani(@pmc.md
Adresa de internet www.buiucani.md
реrsоапа de contact Таmаrа Roqca, 079602215 e-mail

rо sca. tаmаrа(@gmаi l. соm

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate Licitatie deschisi
Рrоdеdurа de achizitie repetati (dupl caz)
Tipul obiectului сопtrдсtului de achizitie Luсriri п
0biectul achizi{iei Luсriri репtru сопсерt-ul restabilirii

itфastпlcturi i stradale (accesele рiеtопаlе ditt
slr. Lil,itt Dеlеапu, sectorul Buittcatti, пtttп.

Chi;iпdu

Cod СРV 45200000_9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Nr. procedurii de atribuire (iпclusiv liпk-ul
procedurii de atribuire)

Nr: ocds-b 3wd р 1-М D -16125 327 U7 2U9
Link-ul: SIA RSAP
Data publicбrii :5 .2.2021

Platforma de achizi{ii publice utilizatй tr achizitii.md, п e-licitatie.md; tr

yрtепdеr.md
Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР(duрб caz) Link-ul: SIA RSAP

Data public6rii

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire асоrd-саdruп sistem dinamic de achizilieп
licitatie еlесtrопiсбп catalog еlесtrопiсп

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt
CNAS; пSursе externe; пАltе sursе:

Vаlоаrеа estimati (ei,fdrd I'|'А) 4 589 000, 99 lei

Data solicitirii clarifi сirilоr 6.2,2027, 8.2.202l', 9.2,202т
Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс



Ехрuпеrеа succintй а rеzumаtului
demersului

Caietul de sarcini, pozilia 19

Data transmiterii 9.2.2021

Risрuпsчl la dеmеrs Capitolul 5. Amenajare раrсаrе. Vа fi pavaj tip
grill (ecologic), toate straturile sunt indicate in
caietului de sarcini, еlаьоrаt iп baza devizului
avizat 5i verificat сопfоrm поrmеlоr ?п vigoare
la poz. 19: pavaj tip grili (ecologic) сопfоrm
caietului de sаrсiпi va fi asezat ре strat de pietris
fr. 4-8 mm. Gоlurilе grilei сопfоrm poz.20
la poz. 19: pavaj tip gril1 (ecologic) сопfоrm
caietului de sarcini si devizului general va fi
asezat ре strat de pietris fr. 4-8 mm

Contestarea documenta{iei de аtriЬuirе Nuп Dап
Data solicitirii сlаrifiсirilоr 7 ,2.2021,9.2.2021,
Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа suceinti а rezumatului
dеmеrsului

Caietul de sarcini, pozilia 25

Data transmiterii 9.2.2021, |0.2.202t
Rfisрuпsul la dеmеrs la pozilia 25 din devizul пr. 2 este indicat

umрluturа сч beton cl. В20 - 0.14 m3/Ьuс
Сопfоrm caietului de sarcini si devizului general
la pozilia 25 se va folosi umplutura сu beton cl.
820-0l4 m3/Ьuс.

Contestarea documenta{iei de аtriЬuirе Nuп Dап
Data solicitirii сIпrifi сйrilоr 8.2.202]l,9.2.202l'
Dепumirеа оDеrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа suссiпti а rezumatului
dеmеrsului

Caietul de sarcini, pozilia l0

Data transmiterii 9 2.202|,15.2.2021'
Rispunsul la dеmеrs Capitolul 5. Amenajare раrсаrе. Vа fi pavaj tip

grili (ecologic), toate straturile sunt indicate in
caietului de sarcini, elaborat in baza devizului
ayizat qi verificat сопfоrm поrmеlоr in vigoare
pct,10 din documentalia de atribuire corespunde
сеriпlеlоr prevazute Тп art.22 alin.(3) lit.a) din
Legea l3112015
1а pozilia 10: pavaj executat din plбci de trоtuаrе
din beton vibropresat, grоsimе 60 mm, dimensiuni
200 mmxl0O mm. la pozilia пr. 11 dimensiunile
pavajului tactil de avertizare, сопfоrm
standardelor aplicate in Republica Moldova
pozitia l0 - se va folosi pavai neted

Contestarea documentatiei de atribuire Nuп Dап
Data solicitirii cIarifi сйrilоr 8.2.202l^,9.2.202|

Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succinti а rеzumаtului
dеmеrsului

Caietul de sarcini, pozilia 13

Data transmiterii 9.2 202I.11.2,202]'
Rйsрuпsul la demers la pozilia 13 din devizul пr. 2 este indicat: - 50%

din volumul decapat йrб рrеt balasat М300 fr. 40-

70 mm
Se aplica in поrmа coeficientul 0,5 pentru resursa

balast



Сопtеstаrеа documentn{iei de аtriЬuirе Nuп |Dап
Dпtа solicitirii clarificirilor 8 2 202т

Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрчпеrеа suссiпti а rezumatului
demersului

Caietul de sarcini, pozilia 20

Data transmiterii 9.2.202|.

Rispunsul la demers рrороЦiilе чоr fi determinate in dependen!1 de

tipul solului folosit, cantitllile de seminle vor fi
Гolosite сопfоrm поrmеlоr stabilite de рrоdц9,qц91

Contestarea documentatiei de аtriЬuirе Nuп |Dan
Data solicitйrii clarifi cirilor 8 2_2021

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа succinti д rezumatului
demersului

Documentalia de аtгiЬuirе, garanlia de execulie,
anunl/participare - pct.22, pct. 1 0,

Perioada de garan{ie * pct.2l

Data transmiterii 9.2.202]-. 12.2.202|

Rйsрuпsul la dеmеrs pct.22 prezentarea extrasului Ьапсаr sau

ceгtificatul unei linii de credit - decizla vа
apa{ine, саrе ргоЬ1 sё prezentali, in condiliile
art.Z| din Legea l3 1/20l5, соrесt а se citi
,,1.000.000 (un milion) " - este redactat,

pct.lO din documentalia de atribuire corespunde
сеriп!еlоr рrечбzutе iп жt.22 alin.(3) lit.a) din

Legea l3l/2015
avind in чеdеrе prevederile аrt.30 din Legea
72|l|996, рriп саrtе se stipuleaztr, сб inclusiv
avind in чеdеге prevederile агt.30 din Legea
72111996, рriп саrtе se stipuleaz6,, сЬ inclusiv
executantul qi toate persoanele mentionate
rlspund potrivit obligaliilor се le rечiп pentru

viciile ascunse ale construcliei, ivite iпtr-uп
interval de 5 ani de la rесерliа lucrlrii, precum qi

ре toatl durata de existen16 а construc{iei, pentru

viciile structurii de rezistenlй rezultate din

пеrеSресtаrеа поrmеlоr de рrоiесtаrе qi execu{ie

in vigoare la data realizlrii ei, termenul de

garanlie пu se modific1
garanlia de bunl execu{ie stabilit1 de |0О/а nu este

ехаgегаtl, оr, сопfоrm агt.68 alin. (12) din Legea
13l/2015 : Cuantumul garanliei de bun1 execu{ie

а contractului пu trebuie sl deplqeasci 15% din

чаlоаrеа de deviz а contractului de achizilii
publice.
citili atent 5i integral агt.30 din Legea 721lT996,

рriп саrе se stipuleaz6, сб rlsрuпd potrivit
obligaliilor се le revin pentru viciile ascunse ale

construc{iei, ivite iпtr-uп inteгval de 5 ani de la
receplia luсrбrii, PRECLM ýI РЕ ТОАТА
ПUКДТД DE EXISTENTA А CONSTRUCTIEI
PENTRU VICIILE STRUCTIjRII DE
REZISTENTA
RESPECTAREA

REZULTATE DIN
NORMELOR DE

PROIECTARE ýI E)GCUTIE LA DATA
REALIZARII. Este ехрrеs рЩ



termenul de gагапliе este indicat l0 ani in
documenta{ia de atribuire, comentariul DVS este
depбsit

contestarea documentatiei de аtriьuirе Nuп Dап
5. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

ча ,ta iп сашl fut care atl modi i)

Rеzumаtul modifi сirilоr pCt.22 рrеzепtаrеа extrasului Ьапсаr sau

cert]ficatul чпеi linij de credit - decizia v5
араrtiпе, саrе рrоЬё sЁ prezentati, iп conditiile
аrt.21 din Legea 1З1/2015. соrесt а se citi

,,1.000.000 (чп mi|ion) " - este redactat.

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)
Termen-limiti de dерuпеrе Ei deschidere а
ofertelor prelungit (dapd caz)

s-au ореrаt modificlri йrб а modifica
termenul- limiti

6. Рffпi la termenublimiti (data 3.8.2020, оrа 9.00), аu depus oferta ý (trеi) ofertan{i:

7. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE
prezentate de сitrе operatorii economici:

Nr.
Denumirea ореrаtоrului есопоmiс IDNo

Asocia{iil
Administratorii

1. ,,Vastavit" SRL l004600066894 stavila vitalie

2. ,,Barzine-Cons" SRL l 0086000l2 l 21 сiогпеi Elena

3. Vаriпсоm SRL l00460003 1450 varinschii Alexandru

4. SC Fоrеmсопs SRL l 00560000 1 878 Grесоч Andrei

э. SC LUXGAZ SRL 10046000l l768 plesca Дехеi

Dепumirе document
Dепumirе ореrаtоr есопоmiс

оЕ пr.l
,,VaStavit"
SRL

оЕ пr. 2

,,Barzine-
.Cons" SRL

оЕ пr, З

Vагiпсоm
SRL

оЕ пr.4
Sc

Fоrеmсопs
SRL

оЕ пr,5
Sc

LUXGAZ
SRL

оfепа соmеrсiаlй prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

оfеrtа tehnic1 prezeпtat prezeпtctt prezeпtot prezeпtat prezeпtat

Gагапliа Ьапсаrl репtru
оfегtа comercial5

prezeпlat prezeпtot prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Ехреriеп!а similarl in
domeniul аfеrепt obiectului
contractului

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпttlt prezeпtat

Lista luсririlоr executate in
ultimul an de activitate

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat

Declaralia privind dot5rile
specifice, utilajul,
echipamentul песеsаr
executlrii contractului

prezeпtat prezeпtat prezeпtot prezeпtat prezeпtat

Declaralie privind
personalul de specialitate

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prex,eпtat



certificarea accesului la
lаЬоrаtоr de iпсеrсlri qi

testare а materialelor

prezeпtat prezeпtat prezentat prezeпtat prezentcil

Сегtifiсаt de management al
calitllii qi certificat privind
protectia mediului

prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrе7епtоt prezeпtclt

Manualul calitetii рrе7епtаt prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat

Avizul Agenliei
Suрrачеshеrе Tehnicl

prezeпtat prezentot prezeпtat prezeпtat prezentat

Perioada de garanlie а
luсrlrilоr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Disponibilitate de bani
lichizi sau linie de credit

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtot

Recomandlri prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat prezentat

(Iпfоrmаliа pritliпcl detшmirea сlоаtmепtеlоr prezetttate se vа iпdiса iп соп/оrmitаtе ctt сеriп|еlе

сliй dосumепtаliа de atribuire ;i ,se va сопsеmпа рriп: prezentat, перrеаепtаt, пu соrеsрuпdе (iп

cazul сdпd dосumепtul afost рrеzепtа|, dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

8. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licilaliei еIесtrопiсе se tla ittdica pre|ul ofertei fiпаlе
(IпfоrmаУiа privitul "Corespunderea cll cerinlele de calфcare" qi "Corespuпderea ctt
'spbcYiciyii|e 

tеhпiсе" , su ia сопSеmпа рriп: ,,-+ " iп cazul corespuпderii si рriП ,,-" tl? сапi
пecoresptlttderii)

9. Репtrч еluсidаrеа uпоr neclariti{i sаu сопfirmаrеа uпоr date privind
. соrеýрчпdеrеа ofertei сч сеriп{еlе stabilite iп documentafia de аtriЬuirе (inclusiv

Justlficareя рrеfчlul ппоrmаl de sсIzчt) s-a sоllсltаtз

Denumirea
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrцlui
есопоmiс

Рrе{ul
ofertei

cantitate
qi unitate
de
mаýurа

Corespunde
rеа сu
cerin{ele de
calificare

Соrеsрuпdе
rеа сu
specificaliile
tehnice

Seгvicii
pentru
conceptul
restabilirii
infrastructu
rii stradale
(accesele
pietonale
din str.
Liviu
Deleanu,
sectorul
Buiucani,
mun.
Chiginбu

оЕ nr.l

,,Vastavit" SRL 4 124 378 00 1 + +

оЕ пr.1

,,Barzine-Cons" SRL 4 l\2 242.74 1 + +

оЕ пr. 2

Varincom SRL 4 247 222,00 l + +

оЕ nr. 3

SC Fоrеmсопs SRL 4 5,79165.2з 1 + +

оЕ пr.1

SC LUXGAZ SRL 3 9,78 726,25 l + +



Data
solicitirii

ОреrаtоruI
economic

Informa{ia solicitatй Rezumatul risрuпsului
ореrаtоrului economic

п/а

Dепчmirеа operatorului
economici

Motivul respingerii/descalifi cirii

SC Fоrеmсопs SRL
Calificativul - cel mai bun rарогt calitate-pret -lista
регsопаlului de specialitate, dotбrile specifice, ехреriеп!а

similarб iп domeniul рrоiесtёrii categoriei respective de

obiecte sunt la nivelul solicitat in documenta}ia de atribuire.

se rеsрiпgе, cl pretul nu este cel mai mic

Vaýtavit SRL
Calificativul - се1 mai bun rароrt calitate-pretr -lista
personalului de specialitate, dotirile specifice, ехреriеп!а
similari in domeniul proiectlrii categoriei respective de

obiecte sunt la nivelul solicitat in documentalia de atribuire

Se rеsрiпgе, ci pretul nu este cel mai mic

Vаriпсоm SRL
Calificativul - cel mai bun rароrt calitate-pre1-lista
personalului de specialitate, dotйrile specifice, experienla

similarй in domeniul proiectlrii categoriei respective de

obiecte sunt la nivelul solicitat in documentalia de atribuire.

se respinge. сб рrеtul пu este cel mai mic

Ваrziпе - Cons SRL
Calificatir,ul - cel mai bun rарогt calitate-pre1-lista
personalului de specialitate, dotlrile specifice, ехреriеп!а

similarl in domeniul proiectirii categoriei гespective de

obiecte sunt la nivelul solicitat iп documentalia de atribuire.

se rеsрiпgе, cl pretul nu este cel mai mic

11. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate в
pentru toate loturile п
Alte limitlri privind пumёrul de loturi саrе фоt fi atribuite aceluiaqi оfеrtапt: [Iпdica|iJ

12. Criteriul de atribuire aplicat; cel mai Ьuп rароrt calitate-pre{

(iп cazul tп care tп cadrul procecltп,ii de atrifulire suпt aplicate mаi пtulte criterii de atribuire,

Se чоr iпdiса toate criteriile de atrihtire aplicate ;i deпttmirea lotarilor аfеrепtе)

13. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se t,a completa репtru loturile care mt fost alribllite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport

calitate-pre| sall cel mai Ьuп raport calitate-cost)

constatiri/comentarii (se completeazd iп cazul iп care specфcaliile tehпice ale uпui оЕ tlu
coresputtd сеriп!еlоr stabilite iп clocumetltalia de atribuire, сu ехрuпеrеа пecottformitdlii)

. (se va соmрlеtа tabelul de mаi .jos репtru loпlrile care au ftlst atribuite fu baza criteriilor: cel

mai Ьuп raport calitate-pre| sau cel mai butt raport calitate-cost)

l 0. Ofertan{ii respinqi/descalifi cali:



Dепчmirеа factorului de ечаlчаrе 9i

ропdеrеа fiесf,rчi fасtоr
vаlоаrеа din oferti Punctajul

calculato %io

Dепumirеа ореrаtоrului cconomic ooVastavit" SRL

Denumirea lotului : Seгvicii pentru conceptul гestabilirii infrastructurii
stradale (accesele pietonale din str. Liviu Deleanu, Sectorul Buiucani, mun.

Factorul l : organizarea. саlifiсаrеа 9i

ехреriеп!а personalului desemnat репtru
ехесчиrеа contractului" in cazul in саrе
caliИtea personalului desemnat аrе чп impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de

ехесчtаrе а contractuluil

Sunt prezentate сопfоrm listei
de materiale solicitate

10

Factorul 2 : caliИtea. inclusiv avantajele
tehnice, caracteristicile estetice qi fu rrcjiorrale

Sunt prezentate сопfоrm listei
de materiale solicitate

l0

рrеtul ofertei 4 l24 378.00 lei
l5

Total 35

Dепчmirеа factorului de ечаluаrе qi

ропdеrеа fiесirчi factor
vаlоаrеа din оfеrti Punctajul

calculat

Denumirea operatorului economic r,,Barzine-Cons" SRL

Dепчmirеа lotului : Servicii pentru conceptul restabilirii infrastructurii
stradale (accesele pietonale din str. Liviu Deleanu, Sectorul Buiucani, mun.

Chisinlu

Factorut 1 оrgапizаrеа, calificarea qi ехреriепlа
personalului desemnat pentru ехесuИrеа
contractului, in cazul in саrе calitatea
personalului desemnat аrе un impact
semnificativ аsuрrа nivelului calitativ de

ехесчиrе а contractului:

Sunt prezentate сопfоrm listei
de materiale solicitate

10

Fасtоrul 2: : calitatea, inclusiv avantajcle
tehnice, caracteristicile estetice qi fu nclionale

Sunt prezentate сопfоrm listei
de materiale solicitate

10

рrеtul ofertei 4 lT2 242.74lei 15

Total:
35

Dепчmirеа fасtоrцlчi de evaluare qi

ропdеrеа fiесДrчi factor
vаlоаrеа din oferti

Punctajul
calculat

Denumirea operatorului есопоmiс Vаriпсоm SRL

Dепumiгеа lotului
stгаdаlе (accesele
ChisinЁu

Seгvicii pentru conceptul restabi l iri i infrastructurii
pietonale din str. Liviu Deleanu, sесtоrul Buiuca_ni, muп.

Factorul l organizarea. calificarea qi experienta
personalului desenrnat репtrч ехесutаrеа
contractului, in cazul in саrе calitatea

реrsопаlчlui desemnat are un impact
semnificativ asllpra nivelrrlui calitativ de

Sunt prezentate сопfоrm 1istei

de materiale solicitate

10



executare а contractului;

Factorul 2:: calritЫea, inclusiv avantajele
tehnice, caгacteristicile estetice Ei funclionale

Sunt prezentate сопfоrm listei
de materiale solicitate

10

Рrеful оfеrtеi 4 247 222.00llеi
15

Total :

35

Dепчmirеа factorului de еVilчаrе qi

ропdеrеа fiесirчi fасtоr
vаlоаrеа din oferti Punctajul

calculat

Dепumirеа operatorului economic SC Fоrеmсопs SRL

Denumirea lotului : Seгvicii pentru conceptul restabiliгii infrastructurii
stradale (accesele pietonale din str. Liviu Deleanu, sectorul Buiucani, muп.

Chisinйu

Factorul l оrgапizаrеа. calificarea 9i experienla
personalului desemnat pentru ехесчtаrеа
contractului, in cazul in care calitatea

реrsопаlului desemnat аrе чп impact
semnificativ asupra rrivelului caliativ do

екесчиrе а contractшlui:

Sunt prezentate сопfоrm listei
de materiale solicitate

10

Factorul2: : calitatea. inclusiv avantaiele
tehnice, caracteristicile estetice qi fu nc{ionale

Sunt prezentate conform listei
de mаtегiаlе solicitate

10

Рrеlul ofertei 4 579 165 23 lei
10

Total:
з0

Dепчmirеа factorului de ечаlчаrе ;i
ропdеrеа fiесirчi factor

vаlоаrеа din оfеrtй
Punctajul
calculat

Dепumirеа ореrаtоrului economic SC LUXGAZ SRL

Dепumirеа lotului . Servicii репtru conceptul restabilirii infrastructurii
stradale (accesele pietonale din str. Liviu Deleanu, sесtоrul Buiucani, muп.

Chiqinбu

Factorul 1 : оrgапizаrеа. calificarea 9i
expcrienla personalului desemnat pentru

ехесuиrеа contractului. in cazul in саrе
calitatea personalului desemnat аrе uп inrpact
semnificativ аsuрrа nivelului calitativ de

ехесчtаrе а contractului;

Sunt prezentate сопfогm listei
de materiale solicitate

10

Factorul 2: calitatea. irrclusiv avalrtaiele
tehnice, caracteristicile estetice 9i ftlrrcliorrale

Sunt prezentate сопfоrm listei
de materiale solicitate

10

Рrеlul ofertei 3 978 726 25 |ei
20

Total :

40

* in cazul in саrе doul sau mai multe оfегtе sunt echivalente, autoriiatea contractantб aplicб un

criteriu de аtriЬuiге suplimentar - ргеful cel mai scizut.

, 14. iп urmа ехаmiпiri, evaluirii qi comparirii оfеrtеlоr depuse iп cadrul рrосеdurii de

аtriЬuirе s-a decis:



Dепчmirеа
lоtшlui

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mаsurа

Рrе{ul uпitаr
(frrй ТVА)

Рrе{ul total
(fIri ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчл)

Lotul 1 Servicii
pentru conceptul
restabilirii
infrastructurii
stradale
(accesele
pietonale din str.
Liviu Deleanu,
sectorul
Buiucani, mun.

Chisinlu

Sc LUхGAZ
SRL

1 3 978 726.25 3 978 ,726.25 4774 471,50

АtгiЬuirеа contractului de achizilie public1

Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

(Iпformarea operatorilor есопопtiсi implicali fu procedttra de atribuire despre deciziile grupului
'de"Iucru 

репtiu achizilii se rеаlizеаzёt iп conformitate сu prevederile art. 3I al Legii пr. ]3] diп

3 iulie 20l5 priviпd achiziliile publice)

15. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

(Setectayi termemil de a;teptare respectal. Calcularea termarclor prwdzule de Legea пr, ]3]

diп з пllie 20I5 prit,ittd aihiziyiile publice, inclusitl а lеrmепеlоr de a;leptare, se efecttteazёt itt
.cottformitate сч pra,ederile TITLUL(П IL'Capitolul I (C.alcttlarea Теrmепului) al C.odului Civil
al Republicii Моldоча).

Dепumirеа ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Vastavit" SRL 26.2.202 SIA RSAP
26_2.202 si scrisoare рriп e-mail

,rВаrziпе-СопsОО SRL 26 2.202 SIA RSAP
26.2.202 ýi sсrisоаrе рriп e-mail

SRL "Vаriпсоm" 26.2.202 SIA RSAP
26 2.202 si scrisoare prin e-mail

SC Fоrеmсопs SRL 26.2.202 SIA RSAP
26.2 202 ýi scrisoare prin e-mail

SC LUXGAZ SRL 26.2.202 SIA RSAP
26.2.20? qi sсrisоаrе рriп e-mail

Tn cazul in саrе valoarea estimati а

contractului este mai micl decit pragurile
prevlzute la агt. 2 а|iп. (3) al Legii,nr. 13 l
din 3 iulie 20l5 privind achiziliile publice

п б zile in cazul transmiterii comunicйrii
рriп miiloace еlесtrопiсе qi/sau fац о

п 1l zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice gi/sau fax п

in саzul iп саrе valoarea estimati а

contractului este egali sau mai mаrе decit

рrаgurilе рrечбzutе la агt. 2 alin. (3) al Legii
пr. 131 din З iulie 2015 privind achiziliile
publice

п l1 zile in cazul transmiterii comunicйrii

рriп miiloace electronice qi/sau fах п
п to zile in cazul netransmiterii comunicirii

рriп mijloace electronice gi/sau fах п



1б. Contractul de achizitrie incheint:

Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Nчmirчl
qi data

contractului
Cod СРV

valoarea сопtrасtului Теrmеп de
valabilitate

al
contractuluiff,ri ТYА iпсlusiч

TvA

Sc LUхGлZ
SRL

Nr. 1 din _.
9 martie 2021

45200000-9 3 978 726.25 4 7,74 471, 50 з1.12.202l

Рriп prezeпta clure de sеаmй, grupul cle lucru cleclard cci tеrmепul de п;teptare репtrу
iпcheiereo contractuluИcoпtractelor iпclicate a.fost respectat (еrсерtапсl cazarile рrеvйzutе cle

art. з2 аtiп. (3) at Legii пr. I3l сliп 3 iutie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесаm ;i cci iп
cozul clepaпeii coпteitct1iilor ;i/sau receplioпcirii ropoartelor de moпitorihare, aceastea оu fost
ехаmiпаtе ;i solulio поtе

рriп рrеzепtа clare cle sеаmd, grupul cle luсru репtru achizilii сопlirmd corectitudiпect

rlesfdýurdrii procecluii cle achizitrie, fapt репtru care poartci rcispunclere сопfоrm preverlerilor

Iegale tп чigоаrе.

'""О""Ш;^"'О"п*ъ

(Iiuпtе, Preпuttte)















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice privind achizi{ionarea
,,HranI uscati pentru cffini,,

Nr.MD-l 6 I I 03 63 293 4 7/00 I din 09.03. 2 02 I
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirca autoritlfii contractante Aclm i nistra[ia Na(ionald a Pcnitenciarelor
Lor:alitate Mun. ChisiniLr
I DNO 10066010010r2
Adresa Str. N. Titulescu, 35
Numrir de tclelbn 022-409-748
NumIr dc fhx 022-409-709
E-mail oficial Mari a.tropotel (@anp. gov. rnd
r\dresa dc intcrnet http://anp.gov.n'rd/
Persoana de contact (nume, prenufixe, lele.fon,
e-mcril)

Maria Tropofel

Ti;rul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofbrtelor de prefuri
Procedura de achizifie repetatd (dupit
caz)

Nr:MD- 1611036329341

T'iyrul obicctului contraclului dc
a chizitic/ acordului-cadru

Ilr:nuri

Obiectul achizitici Hrand r-rsliatd pentru cdini
Cod Cl'}V 1 s7 r 3000-9
Ilxpunerea motivului/temeiului privind
alcgereu procedurii cle atribuire (in
ctrzul uplicdrii ctllor ptoceduri decdt
I i c i I o I ia cle s' chi,sd)

I IC 987 din 1 0.1 0.201 8

Prrrccdura clc atribuire (se va indica clin
ccrclrul portalului guvernumental
t,t, y,tr,. rn t c n cler. g t ll). tnl l.)

Nr: MD-1611036329341

l4ff!f! https ://ach i zi ti i. mcl/ro/pu bli c/rcncier/2 1 03 4 4 5 1 I
Data public drii: 19,0 1 .2021

Platforma de achizitii nublice utilizat[ n achizitii.rnd
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd
cuz)

Data:22.01.2021
Link-ul:
h-t-tpuft gr{il,sp""y,m-dft dsysle"mlfi lpJ^had2Q-14&sp_sr_J

-0,pd1'Tehnici qi instrumente specilice de
atribuire
(clupd caz)

I-icitalie electronicd

Sursa de finan{are Buget de stat
\/alo:rrca estimati (lei, fLird TVA) 705 5 83,3 3

3. Clarificlri privind documentatia de atribuire:
tta completa tn cazul in care au fost solicitqte clarificdri

Data solicitirii clarificirilor 21.01.2021
I)enurnirea operatorului cconomic
Ilxpunerea succintl a solicitlrii de clarilicare Buna ziua,in conformitate cu FIotSrAre nr.21 dtn 23

I



ianuarie 2017 ChiSiniiu Cu privile la rnodificarea si
conrplelarca anexei nr.6 la l-lotdt'drea Guvernului
nr.4)-3 din 23 iunie lgq2 Guvernul hothrlste :

Anexa nr.6 la l-Iotdr6rea Guvernului nr.423 diu 23
ir.rnie 1992 ;Cu privire la asigurarea cu producfie
aljmentara a consumatorilor speciali&quot;,cu
modiflcdrile si completdrile ulterioare ,se modifica
si se completeazd dupd cLuu urmeaz6; titlul
compartimeittulr-ri II va avea ulmdtorul cuprins : :IL
Nornrele zilnice de lrana a c6inilor de selviciu cu
proc{ttse agroalimentare &quot, se completeazd cu
conrpartinrentul IIl1 cu urmdtorul cuprins ; IIl1.
Normele zilnice clc hlana coltcctlttatzi (hrana uscatir
si couserve zr criinilor de serviciu in kcal Note: l.
Valoarea energetica a liranei uscate este cuprinset in
palametlii 380-400 kcal/100g pcntru cdinii adulgi si
400-420 kca[/100g pentlu catei.

P11f,nelg*qggqrlg3l a unsului
l)a(a transmiterii

{. Modificiri operatc in <locumentafia tle atribuirc:
(Se va co lct in cazul tn cure au fbst o rula tuotlilit'tit'i

Tcrmen-limiti de depunere Ei deschidcre a findicali nuntdrul de zileJ

_o 
f e rtelo r pfqlg n gt@ n\-y g:)

Pfinri la tcrnrcnul-limit:i (data 28.01.2021, ora l0:00), au depus oferta 4 ofertan{i:

6, Informafii privind of'cr(clc clcpusc qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentatc
dc ciitrc opcratorii cconolnici:

I)enumire document
,,zoc)'rRADEo,

SRI,
,,DI'NIADI"

SI{L

sc,,sMAItl-IlR
COMPANY" SC ,,ANIPLAN''

SRL
-- SRL 

-

lrnzrnciar'[

I)ocumentclc ce constituic ol'erta
v a ! e !!! l!!a p!! n ;_p!g?!! l!!!, n e p r e z e n t a t, nlt

bund ziua, nu este clar formulatd intrebareal
21.01,2021

Ilezumatul modiliclrilor
['ublicatc in llz\I'laltc rni.jloacelor de
inlbrmare (dupci cctz)

findicatri sursa ulilizatd ;i data publicdriiJ

Nr. Dcnumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
:rdministratorii

t. ,,zoo'IIlAf)II" s Ii.l, I0t760200til31 Priplotl<i Olcs
", ,,DBNIADI" SRL 1003600022839 Arnaut Natalia

4.

SC,,SMA IITRR CON,,IPANY" SII[, I 0 r 8600033671 Bucur Anastasia
SC,,ANIPLANO' SR[, 1006600033078 Ungurean Alexei

Denumirea operatorului economic

Gzrranfia pentnr o f'ertit

I)ocunrcntc cle calificarc



Se v0 c()t1s'ctllt'|0 in: ezenl.ctl, ne en.tctt, nu core nde
Dovada inregistrdrii

juridice prezent0l prezenl,ctt prezent(tl prezentul

l)rczentarea cle dovezr
privind conformitatea

produselor,
ider-rtificatd prin

rel'erire la specilica{ii
sau standard relevante

prezen lctl. prezenlat neprezenl(t/ prezen/,ctl.

Ccrtificat de atlibuire al

contului bancar
prezenlul prezenl,ctt neltrezentcrl prezentul

Certifi cat de efectLrare
sisternaticd a pld{ii

inrpozitelor. contributii lor
prezen.lctl prezen.lctl neprezentttf prazentul

Declaraf ie privind confi rmar
i(lerltit6li i bcncflc iari lor'

ef'ectivi gi ne?ncadrarea
acestora in situalia
condarnndrii pentlu

participalea la activiti;i ale
urrci organizalii satr grupiri
crirninale, pentlu corupfie,

li'rrLrtlit Ei,/saLr sphlarc cic

ban i.

prezenlctl prezenlal nr:prezr,-nlol prezen.tal

(lnformalict privincl clenuntirca tlocumetttelor prezentate,sevq indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de

core,spu nde cer inlel or de co Ii/icare))

'/. lnlbrrnafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* in cuztrl ul.ilizdrii licil.aliei electronice se va indico preyul ofbrtei ,fincrle
(ln/brmalio privincl "Core,spundereo cu cerinlele de colificcrre" si "Core.spunderea cu specifical.iile tehnice" , seva
cctrt,tctttntr 1-tt'in: ,, l " in caztrl core.sltunclerii ;i prin,,-" in cazul necore.spunderii)

fl. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{clc stabilitc in documcnta(ia dc atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

9. Ol'ertan(ii respin;i/dcscalifica{i:

I)enumirea
lotului

t,,,t i --.'-
Hranl
uscalii
pe ntru
c6ini

I)cu unr ircir
opcratorului

economic

Preful
ol'crtci
(Iara

TVA)*

Cantitate
qi unitntc

de
rnasura

Corespunde rea
cu ccrinfelc dc

calificare

Corcspunderea
cu specifica{iile

tehnice

,,ZOOTRADII" SRL 455000,00

33908 l<g

,,DENIAD[" SRI, 499t]60,,43 + +
SC ,,SMARTEII
COMI'ANY" SR.L

644252,00

SC."ANIPI,AN" SRI, 653 601,71

Data
solicitlrii

Operatorul cconomic Informatia solicitat[ Rezumatul rispunsului
opcratorului economic

I Il.png_rl3!-_.e-1!pq4tor ului cco:romic {o!iv u I I-e_s pgt sS t!,/qlel ca! tryn rI t __ ___]



SC ,,SMARTER COMI'ANY" SRL

nu a prezeutat garantia pentru ofertd, ca Llnlare,
oferta a fost respinsd confblm prcvederilor art.
69 alin. 6, lit. B) al Legii nr. 13112015 privind
achiziliile pr"rblice, pe motivul necorespunderii
documentelor obligatorii cu cele solicitate in

I de documente.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru fiecare lot

11. Criteriul dc atribuirc aplicat: lrre{ul ccl mai sc:izut
(in cazul in care in cadrul proceclurii cle atribuire stmt aplicate nrai mulle criterii de atribuire, se yor ilclica loale criteriile
cle atribuire apl icate ;i denuntirea loturilor aferente).

12. in urma examinlri, evalulrii qi comparirii ofertclor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribr"rirea contractului de achizifie public6:

Confonn deciziei ANSC nr. 03D-120-21 din 02.03.2021, se respinge ca
neintemeiatS" contesta[ia nr.02177121 din 08.02.2021, depusd de c6tre SC ,,Anipian; SRI-
pe marginea rezultatelor procedurii de achizilie public6 nr. MD-161103632g347 din 2g
ianuarie 2021 privind achizilionarea,,Hrand uscatd pentru cdini". Se modificd termenul
de livrarc rnartie -aprilie 2021

13. Informarea operatorilor economici clespre deciziite grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Informareaoperatoriloreconomiciinlplica|iinprocecluradeatribtliretlespredeciziiles*pu@
se realizeazd tn conformitate cu prevederile qrt. 3l at Legii nr. t 3 I din 3 iulie 201 5 priviid achiziliile pnbtiie)

I '1. 
'l'e r,lcnul ilc astcptarc pcntru inchcicrca contractului:

(Seleclct/i lermenul de asleptare respeclal. Calcularea lermenelor prettdzute de Legea nr. l3l clin 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice, inclulsiv a termenelor de aEleptare, se efectueazd in conformitate ir prevederite TtTLLlLyl IV Capitolul
I (Calculorea Terntenului) ol Codului Cittil al Repubricii Morcrotta).

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(inclusiv
TVA)

Lot I
Hran5 uscatl
pentru ciini

,,DENIADI"
SRL 33908 kg 14,74 499860,43 599832,52

I)enumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,,zooTRADE" SRL 0 5.02.202 | I 0 s.03.202 I e-ntail
,,1)ltrNlADI" SllL 0 5.02.202 I I 0 5.03.202 t e-mcril
SC,,SMARTER COMPANY" SRL 0 5.02.2021 I 0 5.03.202 I e-mail
SC ,,ANIPLAN'' SRI, 0 5.02.202r I 0 s.03.2021 e-mail

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai rnica decdt pragurile prevf,znte la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

Z 6 zile tn cazul transmiterii comunic[rii prin
mi.lloace electronice gi/sar.r fax n
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15. Contractul de achizi{ie incheiat:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru cleclard cd termenul de a$teptare penlru tncheierea
contractuluikontractelor incli.cate a fost respectat (exceptdnct cazurile prevdzute cle art. 32 atin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice )t precunx Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/saarecep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acesteq au.fost examinate Ei soluyionati,

l'rin prcz,enlu rlurc tla sertnti, grtrpul rle lucrtt paillru octtiz,ilii utttfirmri
rle achiz,i|ie,.fupt pentru core poarlrT rispunrlere conform prevcderilor lr

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
Alexandru ADAM
(Nurne, Prenurre)
L.$.

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadru

lhri TVA inclusiv
TVA

,,DENIADI"
SRL 2COP 09.03.2021 157r 3000-9 499860,,43 599832,52 3t.t2.2021

(Sernndtura)

{.N;3$ j

e#
&r;,X.",li
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice 
 

Nr. 2 din 10.03.2021 

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 

Denumirea autorității contractante Universitatea de Stat din Moldova 

Localitate mun. Chişinău 

IDNO 1006600064263 

Adresa str. Alexe Mateevici, 60 

Număr de telefon 022 241 240 

Număr de fax 022 244 248 

E-mail oficial achizitii.usm@gmail.com 

Adresa de internet www.usm.md 

Persoana de contact 
Elena Calmîş, 022 241 240, 

achizitii.usm@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 
Negociere fără publicarea prealabilă a 

anunțului de participare 

Tipul obiectului contractului de  achiziție servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de personalizare a actelor de studii 

Cod CPV 79810000-5 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire  

nu se aplică 

 

Procedura de atribuire 

Nr: 02-2021 

Data publicării: 04.03.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP Nu se aplică 

Anunț de participare publicat în BAP Nr: 02-2021 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire Nu se aplică 

Sursa de finanțare Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 306 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică 

5. Până la termenul-limită (data 5.03.2021 ora 16:00) a depus oferta 1 ofertant. 
 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 

Centrul Tehnologii Informaționale și 

Comunicaționale în Educație 
1012601000177 Arcadi Malearovici 

 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 

prezentate de către operatorii economici: 

 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

Centrul Tehnologii Informaționale  

și Comunicaționale în Educație 

 

Documentele ce constituie oferta 

Propunerea tehnică prezentat  

Propunerea financiară prezentat  

mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.usm.md/
mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://achizitii.md/
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea operatorului economic 
Prețul 

ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate      de 

măsură 

Corespunderea  

 cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea   

cu specificațiile      

tehnice 

Lot 1     

Centrul Tehnologii Informaționale 

și Comunicaționale în Educație 
305 980,00 1 buc + + 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 

anormal de scăzut) s-a solicitat: nu se aplică 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică 

10. Modalitatea de evaluare:   pentru fiecare lot 

11. Criteriul de atribuire aplicat: preţul cel mai scăzut 

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică 

14. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

 
 
Lot 

 
 

Operatorul Economic 

 

C
a
n

ti
ta

te
a
 

  P
re

țu
l 

u
n

it
a
r 

(f
ă
ră

 T
V

A
) 

  P
re

țu
l 

to
ta

l 

(f
ă
ră

 T
V

A
) 

  P
re

țu
l 

to
ta

l 

(c
u

 T
V

A
) 

 
1 

Centrul Tehnologii 

Informaționale și 

Comunicaționale în 

Educație 

 
1 

 
305 980,00 

 
305 980,00 

 
305 980,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică 

 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii 
Modalitatea de 

transmitere 

Centrul Tehnologii Informaționale și 

Comunicaționale în Educație 
9 martie 2021 e-mail 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: nu se aplică 

17. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Denumirea operatorului economic 

(IDNO) 

Centrul Tehnologii Informaționale  

și    Comunicaționale în Educație 

 

Numărul contractului 4  

Data contractului 10.03.2021  

Cod CPV 79810000-5  

Valoarea contractului 
fără TVA 305 980,00  

cu TVA 305 980,00  

Termenul de valabilitate a 

contractului 
31.12.2021 
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. 

(3) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor, 

acestea au fost examinate și soluționate. 

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Niculiţă Angela 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 14/21  din  10.03.2021.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00  

Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail  
elena.colesnic@army.md 

dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 

Persoana de contact  DUMITRU NEGOIŢĂ 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 
Bunuri  

Obiectul achiziției Produse de origine animală 

Cod CPV 15100000-9  

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1610974749324 

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1612252336585?tab=contract-notice 

Data publicării: 18.01.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
Data: 18.12.2020 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_87_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 

(după caz) 
-    

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 968 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  28.01.2021 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

Subiectul întrebării: Criterii de calificare și selecție 

Întrebare: Armata Națională este o Instituție de importanță 

strategică națională și considerăm că licitația pentru produsele 

de origine animală “carne de bovină congelată și carne de 
porcină congelată” trebuie să conțină mai multe cerințe 

privind siguranța alimentelor, respectarea normelor sanitar-

veterinare si a termenelor de livrare. Considerăm că ar fi 

corect ca în cerințele licitației sa fie inclusă cerința ca 

Ofertantul sa dețină abator de sacrificare a animalelor si 

cameră frigorifică pentru depozitarea lotului de carne, iar 

carnea de bovină ar fi rezonabil să fie în semicarcase. 

Expunerea succintă a răspunsului  
Buna ziua, menționăm că, toate cerințele privind siguranța 

alimentelor și respectarea normelor sanitar-veterinare au fost 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1610974749324
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612252336585?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1612252336585?tab=contract-notice
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indicate în documentația de atribuire la procedura în cauză, 

fiind stipulate inclusiv actele normative de reglementare a 

produselor care fac obiectul achiziției. 

Data transmiterii 28.01.2021 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 17.02.2021, ora 15:30), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. SRL „IDT din Bardar” 1003601006681 Grigore CULAI 

2. SRL „Produse de Familie” 1010600010111 Miroslav FINCIUC 

3. SRL „Tehnostel Car” 1002605001816 Maria UDUDOVICI 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 

prezentate de către operatorii economici: 

Denumire documentelor 
Denumirea operatorului economic 

SRL „IDT din 

Bardar” 

SRL „Produse 

de Familie” 

SRL 

„Tehnostel 

Car” 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea 

tehnică 
Specificaţii tehnice (F4.1) prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Propunerea  

financiară 

Formularul ofertei (F 3.1) prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Specificaţii de preţ (F 4.2) prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

DUAE 
Documentului Unic de Achiziţii 

European 
prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Garanția  

pentru ofertă 

(după caz) 

Garanţie pentru ofertă 1% din 

valoarea ofertei fără TVA  
prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate 
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este 

stabilit 

prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 

bugetul public naţional 
prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare a 

ofertantului sau certificat de înregistrare oficială pentru 

siguranţa alimentelor 

prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității 

de transport” sau „Certificat de înregistrare oficială 

pentru siguranţa alimentelor a unității de transport” 

prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații sau 

standarde relevante 

prezentat   statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea 

capacităților și experienței pentru cel puțin 12 luni de 
activitate. 

prezentat     statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de  atribuire și se va consemna prin: 

prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)) 
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Constatări/Comentarii: 

1. La loturile „Carne de bovine congelată” și „Carne de porcine congelată”, preţurile cele mai 

scăzute au fost propuse de către ofertantul SA „IDT din Bardar”. În urma examinării documentelor ce 

constituie oferta operatorului economic menționat, prezente pentru loturile date, s-a constatat că 

aceasta corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. 

Se propune achiziţionarea loturilor  menţionate de la operatorul economic SA „IDT din Bardar”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile 

tehnice 

Carne de 

bovine 

congelată 

SRL „IDT din 

Bardar” 
3 311 280,00 

72000,00 

+ + 

SRL „Produse de 

Familie” 
3 449 520,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Tehnostel 

Car” 
3 452 400,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Carne de 

porcine 

congelată 

SRL „IDT din 

Bardar” 
2 375 840,00 

62000,00 

+ + 

SRL „Produse de 

Familie” 
2 841 460,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal 

de scăzut) s-a solicitat:  
Data 

solicitării 
Operatorul economic Informația solicitată 

Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

18.02.2021 
SRL „IDT din 

Bardar” 

Prezentarea documentelor justificative 

şi clarificărilor solicitate la 

documentaţia obligatorie - „Formularul 

ofertei (F3.1)”. 

A prezentat 

informațiile solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor:  

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: pentru fiecare lot în parte          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză.                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                         
 (În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se referă la procedura în cauză. 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea - - 

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor Nu 

Modificările operate Nu 
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură (kg,) 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Carne de 

bovine 

congelată SRL „IDT din 

Bardar” 

72000,00 45,99 3311280,00 3973536,00 

Carne de 

porcine 

congelată 

62000,00 38,32 2375840,00 2851008,00 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             

Argumentare:  ________________________-_______________________________________ 

 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „IDT din Bardar” 

24.02.2021 e-mail SRL „Produse de Familie” 

SRL „Tehnostel Car” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 

realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 
 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute 

la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 

privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 
(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a 

termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 

Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/ 

acordului-cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL „IDT din 

Bardar” 
14/303 10.03.2021 

15111000-9; 

15113000-3 5687120,00 6824544,00 15.12.2021 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  
 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

      Sergiu VOINU                                                          ____________________________ 
        (Nume, Prenume)                                                                                (Semnătura)                   



DARE DE SEAMĂ 

în baza deciziei ANSC cu privire la atribuirea contractului de achiziţii publice pentru  
achiziționarea produselor de îngrijire personală (Lotul nr. 11 (Şerveţele umede)). 

Nr. 45/21 din 10.03.2021                        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714 
Număr de fax 022 504658 
E-mail oficial  www.asp.gov.md  
Adresa de internet asp@asp.gov.md  
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Produse de îngrijire personală 
Cod CPV 33700000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1604406470815 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1604406470815?tab=contract-
notice 
Data publicării: 10.11.2020 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/
bap_nr_8.pdf 
Data publicării: 02.02.2021 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 325 960,00 (Pentru lotul nr. 11 - 75 870,00) 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  1) 03.11.2020 
Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a solicitării Detalii dimensiuni 
1 

 

http://www.asp.gov.md/
mailto:asp@asp.gov.md
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_8.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_8.pdf


de clarificare Întrebare: 
 Buna ziua. Puteţi explica va rog ce semnifica fiecare 
dimensiune? 15,8 cm * 3,8 cm * 19,8 cm 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Buna ziua! Agenţia Servicii Publice Vă informează că, în 
urma întrebărilor depuse a concluzionat necesitatea 
modificărilor documentaţiei de atribuire cu republicarea 
acesteia pe SIA RSAP. Răspunsul la întrebarea formulată 
de Dvs se regăseşte în Anunţul de participare republicat. 

Data transmiterii 10.11.2021 
Data solicitării clarificărilor  2) 04.11.2020 
Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a solicitării 
de clarificare 

Specificații tehnice 
Întrebare: 
 Din ce motiv solicitați anume 72 buc. în ambalaj? 
Specificaţiile tehnice la acest lot conţin semne de 
încălcare al art.37, alin.4, din Legea nr.131 din 
03.07.2015 “Cu privire la achiziţiile publice”, care 
prevede că „Specificaţiile tehnice nu vor face referinţă la 
o anumită marcă comercială sau la un anumit agent 
economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de 
lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un 
producător sau un operator economic concret. În 
specificaţiile tehnice este indicat numărul exact a 
şerveţelelor, care trebuie sa conţină ambalajul!! Credem 
ca ar fi corect sa indicaţi numărul total de şervetele, de 
care aveţi nevoie! Solicităm modificarea specificaţiei în 
una generică (Şerveţele umede antibacteriene, pH 5,5, 
testate microbiologic, ambalaj cu capac). Mulţumim 
anticipat! 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Buna ziua! Agenţia Servicii Publice Vă informează că, în 
urma întrebărilor depuse a concluzionat necesitatea 
modificărilor documentaţiei de atribuire cu republicarea 
acesteia pe SIA RSAP. Răspunsul la întrebarea formulată 
de Dvs se regăseşte în Anunţul de participare republicat 

Data transmiterii 10.11.2020 
Data solicitării clarificărilor  3) 04.11.2020 
Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a solicitării 
de clarificare 

Detalii dimensiuni 
Întrebare: 
 Buna ziua. Puteţi explica va rog de ce lungimea ruloului 
124 m ? Se poate sa puneţi lungimea , exemplu 124 - 150 
m ? Mersci. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Buna ziua! Agenţia Servicii Publice Vă informează că, în 
urma întrebărilor depuse a concluzionat necesitatea 
modificărilor documentaţiei de atribuire cu republicarea 
acesteia pe SIA RSAP. Răspunsul la întrebarea formulată 
de Dvs se regăseşte în Anunţul de participare republicat. 

Data transmiterii 10.11.2020 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  
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Rezumatul modificărilor Modificarea specificaţiilor tehnice în documentaţia de 
atribuire 

Publicate în BAP/alte mijloacelor 
de informare (după caz) 

SIA RSAP (MTender)  
10.11.2020 

Termen-limită de depunere și 
deschidere a ofertelor prelungit 
(după caz) 

Nu a fost prelungit 

5. Până la termenul-limită (data 25.11.2020, ora 10:00), pentru Lotul nr. 11 au fost 
depuse 4 (patru) oferte: 

Nr 
d/
o 

Denumirea operatorului 
economic 

IDNO 
Asociații/administratorii 

1 „Rodital Lux” S.R.L. 1002600050071 - 
2 „ Standelev” S.R.L. 1003600001195 - 
3 „Lismedfarm” S.R.L. 1003600113573 - 
4 ICS „Farmina” S.R.L. 1002600010549 - 
 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
„Rodital Lux” 

S.R.L. 
„Standelev” 

S.R.L. 
„Lismedfarm” 

S.R.L.  
ICS 

„Farmina” 
S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică 

   
În

 a
şt

ep
ta

re
 

   

În
 a

şt
ep

ta
re

  
 

pr
ez

en
ta

t  

În
 a

şt
ep

ta
re

 

Propunerea 
financiară 

 
pr

ez
en

ta
t  

 

DUAE 

pr
ez

en
ta

t 

Garanția pentru 
ofertă     

   
  

pr
ez

en
ta

t 

 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
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Aviz sanitar valabil 
pentru fiecare produs 
- copie confirmată 
prin semnătura 
electronica a 
operatorului 
economic 

În
 a

şt
ep

ta
re

  

În
 a

şt
ep

ta
re

  

   
   

 p
re

ze
nt

at
 

În
 a

şt
ep

ta
re

 

* Persoană juridică 
înregistrată în 
Republica Moldova - 
copia Extrasului din 
Registrul de stat al 
persoanelor juridice, 
confirmată prin 
semnătura 
electronică a 
operatorului 
economic 

În
 a

şt
ep

ta
re

  

În
 a

şt
ep

ta
re

  

pr
ez

en
ta

t  

 

* Datele din 
Registrul informației 
criminalistice și 
criminologice al 
Republicii Moldova - 
copia Cazierului 
judiciar al persoanei 
juridice, confirmată 
prin semnătura 
electronică  a 
operatorului 
economic 

În
 a

şt
ep

ta
re

  

În
 a

şt
ep

ta
re

  

 

pr
ez

en
ta

t 

În
 a

şt
ep

ta
re

  
* Informația privind 
îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de 
asigurări sociale - 
copia Certificatului 
SFS privind lipsa sau 
existenţa restanţelor 
faţă de bugetul 
public naţional, 
confirmată prin 
semnătura 
electronică a 
operatorului 
economic 

În
 a

şt
ep

ta
re

  

În
 a

şt
ep

ta
re

  

  
pr

ez
en

ta
t 

În
 a

şt
ep

ta
re
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*Capacitatea 
economică şi 
financiară a 
operatorului 
economic - copia 
ultimului raport 
financiar cu ștampila 
Biroului Național de 
Statistică sau cu 
prezentarea unei 
recipise privind 
confirmarea 
înregistrării și 
verificării on-line, 
confirmată prin 
semnătura 
electronică  a 
operatorului 

În
 a

şt
ep

ta
re

  

În
 a

şt
ep

ta
re

  

  
pr

ez
en

ta
t 

În
 a

şt
ep

ta
re

 

* În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 
operatorul

ui 
economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Lotul nr. 11         
Şerveţele umede 

„L
is

m
ed

fa
rm

” 
S.

R
.L

. 

69 969,00 
8430 

ambalaje + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale. 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat, în scopul reevaluării ofertei pentru Lotul nr. 11: 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

10.02.2021 „Lismedfarm” 
S.R.L. 

1) În temeiul prevederilor art. 22 alin. 
(1) lit. e) din Legea nr. 131/2015  
privind achiziţiile publice (Legea 
131/2015), ASP solicită operatorului 
economic prezentarea mostrei pentru 
Lotul nr. 11 (Şerveţele umede). 
 
2) Conform prevederilor art. 69 alin. 

1) Mostra a fost prezentată conform 
termenului solicitat.  
 
2) Operatorul economic a declarat că 
mostra prezentată corespunde cu 
produsul indicat în Avizul sanitar P-
5793/2020 din 10.06.2020 şi acest fapt 
poate fi verificat după denumirea 
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(3) din Legea 131/2015 se solicită 
explicaţii pe marginea bunului din 
Lotul nr. 11 (Şerveţele umede) pentru  
asigurarea cu certitudine că modelul 
mostrei ce urmează a fi prezentat, care 
se prezumă că este indicat/se regăseşte 
în Avizul Sanitar nr. P-5793/2020 din 
10.06.2020 şi coincide cu modelul 
articolului indicat în formularul F4.1 
„Specificaţii tehnice”. 
 
3) În temeiul prevederilor art. 17 alin. 
(4) și (5) din legea prenotată, se 
solicită operatorului economic să 
suplimenteze informaţia privind 
demonstrarea efectului antibacterian al 
şerveţelelor umede ofertate de către 
acesta, or conform art. 37 alin. (13) din 
Legea 131/2015, un mijloc adecvat de 
a dovedi conformitatea cu 
specificaţiile tehnice solicitate îl poate 
reprezenta dosarul tehnic al 
producătorului sau un raport de 
încercare/testare emis de un organism 
recunoscut, cum ar fi, după caz, un 
laborator neutru de încercări şi 
calibrare sau un organism de 
certificare şi inspecţie care asigură 
respectarea standardelor 
naţionale/europene aplicabile., În 
conformitate cu principiul 
recunoaşterii reciproce, potrivit art. 23 
alin. (2) din Legea 
131/2015,autoritatea contractantă are 
obligaţia de a accepta inclusiv și 
certificate emise de organisme 
recunoscute în oricare dintre statele 
membre ale Uniunii Europene, care 
urmează a fi prezentate în limba 
română sau cu traducere în limba 
română cu semnătura și ștampila 
traducătorului autorizat. 

bunului cu catalogul producătorului. 
Modelul articolului indicat în 
formularul F4.1 „Specificaţii tehnice” 
nu poate fi regăsit în avizul sanitar 
pentru că ANSP nu indică numărul 
modelului produsului după catalogul 
producătorului. Totodată, în declaraţia 
prezentată de la producător se 
regăseşte următoarea informaţie: 
(„Prin prezenta Noi, Peksel Kimya 
Sanayi Ve Ticaret A.S.,, producător de 
produse pentru igienă şi dispozitive 
medicale declarăm următoarele:  
1. Produsul Şerveţele pentru bebeluşi 
„VIP Baby” Aloe Vera cu închidere  
din plastic 72 buc/pachet 24 pachete 
/cutie (denumit „Produsul” ) are 
numărul de catalog WW07. 
2. Designul produsului şi dimensiunea 
ambalajului pot  varia în funcţie de 
preferinţa clienţilor noştri dacă 
îndeplinesc cantităţile noastre minime 
de comandă. Astfel, imaginea 
catalogului şi numărul de piese dintr-
un pachet al produsului  nu corespund 
întotdeauna specificaţiilor menţionate 
în catalog. Ceea ce rămâne 
întotdeauna acelaşi este produsul în 
sine, adică şerveţelul parfumat cu 
aloe-vera cu formula şi procesul de 
producere. 
3. Fotografia produsului pe care o 
furnizăm companiei „Lismedfarm” 
S.R.L. este una dintre variantele 
modelelor menţionate în pct. 2 şi este 
prezentată în imagine. 
4. Punctele menţionate mai sus ne-au 
fost furnizate ca o schiţă de către 
„Lismedfarm” S.R.L. pentru 
confirmare din partea noastră şi le 
confirmăm.  
 
3) Dosarul tehnic a produsului a fost 
prezentat în termenii solicitaţi. 
(Menţiune:în compartimentul 3: 
Compoziţia/informaţie cu privire la 
ingrediente se regăseşte informaţia cu 
privire la denumirea chimică, 
denumirea comună şi sinonime: 
formulă antibacteriană) 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost.  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru mai multe loturi. 

11. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut. 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor:  

Motivul reevaluării Ca urmare a emiterii Deciziei nr. 03D-67-21 din 08.02.2021, de către Agenția 
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ofertelor Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) la procedura de achiziție publică 
prin licitaţie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1604406470815 din 25.11.2020 privind 
achiziţionarea produselor de îngrijire personală, a fost anulată Decizia ASP nr. 14/21 
din 15.01.2021 de atribuire a contractului de achiziţii publice în partea ce ţine de 
evaluarea ofertei „Lismedfarm” S.R.L  pentru Lotul nr. 11 (Şerveţele umede). Prin 
urmare, în scopul reevaluării ofertei pentru lotul nominalizat precum şi în temeiul 
prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 131/2015  privind achiziţiile publice 
(Legea 131/2015), ASP a solicit de la operatorul economic „Lismedfarm” S.R.L  
prezentarea mostrei pentru Lotul nr. 11 (Şerveţele umede).   

Totodată, conform prevederilor art. 69 alin. (3) din Legea 131/2015 s-a solicitat 
explicaţii pe marginea bunului din Lotul nr. 11 (Şerveţele umede) pentru  asigurarea cu 
certitudine că modelul mostrei ce urmează a fi prezentat, care se prezumă că este 
indicat/se regăseşte în Avizul Sanitar nr. P-5793/2020 din 10.06.2020 şi coincide cu 
modelul articolului indicat în formularul F4.1 „Specificaţii tehnice”.  

În context, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) și (5) din legea prenotată, s-a 
solicitat de la operatorul economic să suplimenteze informaţia privind demonstrarea 
efectului antibacterian al şerveţelelor umede ofertate de către acesta, or conform art. 37 
alin. (13) din Legea 131/2015, un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu 
specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau 
un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un 
laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care 
asigură respectarea standardelor naţionale/europene aplicabile., În conformitate cu 
principiul recunoaşterii reciproce, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea 
131/2015,autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta inclusiv și certificate emise 
de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, care 
urmează a fi prezentate în limba română sau cu traducere în limba română cu semnătura 
și ștampila traducătorului autorizat. 

Modificările 
operate 

În urma prezentării mostrei, explicaţiilor şi suplimentării informaţiei nu au fost operate 
modificări.  

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: Atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru:  

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Prețul 
unitar 

(fără TVA), 
lei 

Prețul total 
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
(inclusiv 
TVA), lei 

Lotul nr. 11         
Şerveţele umede 

„L
is

m
ed

fa
rm

” 
S.

R
.L

. 8430 
ambalaje 8,30 69 969,00 83 962,80 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:  

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

1. „Rodital Lux” S.R.L. 
2. „ Standelev” S.R.L. 
3. „Lismedfarm” S.R.L. 
4. ICS „Farmina” S.R.L. 

17.02.2021 
SIA RSAP (MTender) 

Poşta electronică 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului 
de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax  
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este egală sau mai mare decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în 
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil 
al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA, lei inclusiv TVA, 
lei 

„Lismedfarm
” S.R.L. Nr. 621  10.03.2021 

33
70

00
0

0-
7 

69 969,00 83 962,80 31.12.2021 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor 
și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 
 
Preşedintele Grupului de lucru  
pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări şi servicii:                                           __________________  Sergey BOTNARU 
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