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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 27/22 din 06.09.2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 (241) 2 62 86
Număr de fax 0 (241) 2 62 86
E-mail oficial adrsud@gmail.com
Adresa de internet www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Dorin Coroian
0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă
□ Altele: [Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii ■ Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor
„Extinderea sistemului de canalizare în orașul
Cimișlia

Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Licitație deschisă

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649436502624
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1649436502624
Data publicării: 08.04.2022

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
publice a autorității contractante

■ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4
822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-de-
achizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul-
2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_22_1.pdf

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică □Catalog electronic

Sursa de finanțare ■ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 304.548,25
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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 06.07.2022 ora 11:00), au depus oferta 1 (unu) ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA 1009605004388 TODOROVA ELENA

2. SRL ”FAVOR PROIECT” 1018605000694 TOCARU ANDREI

3. Î.I. Savca Grigore 1017608000506 SAVCA GRIGORE

4. „Atar Inter” SRL 1015600010057 CALANCEA PANTELIMON

5. SIGMA ENGINEERING 1017600028690

Administrator
TITEI VITALIE
Fondator
TITEI VITALIE
Cota proprietarului - 28%
MURARIU CRISTIAN
Cota proprietarului - 25%
LOLLOBRIGIDA LUCA
Cota proprietarului - 24%
SARGAROVSCHII ANDREI
Cota proprietarului - 23%

6. „Alexdar Co” SRL 1014608001236 AFANASII OLEG

7. Vladimir Baghici 0971601480707 BAGHICI VLADIMIR

8. Verluxcons SRL 1017605005588 BLISCIAC VERA

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

Denumirea
operatorului

economic

Denumire document
Propunerea

tehnică
Propunerea
financiară DUAE Garanția pentru

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

S.R.L. BASPRIM-
CONSTRUCTIA neprezentat 200.000,00

0,65 % neprezentat neprezentat

SRL ”FAVOR
PROIECT” prezentat 219 274,74

0,72 % prezentat prezentat

Î.I. Savca Grigore prezentat 225 365,70
0,74% prezentat prezentat

„Atar Inter” SRL prezentat 228.411,90
0,75% neprezentat prezentat

SIGMA
ENGINEERING prezentat 240.593,12

0,79% prezentat prezentat

„Alexdar Co”
SRL prezentat 243.638,60

0,80 % prezentat prezentat

Vladimir Baghici - 258.896,47
0,85 % - prezentat

Verluxcons SRL - 304.548,25
1,00 % - prezentat

Cerințe Operatori economici participanți

S.R.L.
Basprim-

Constructia

SRL
FAVOR

PROIECT

ÎI Savca
Grigore

SRL Atar
Inter

Sigma
Engineering Alexdar Co

1 DUAE nu da da nu da da

2 Oferta fara TVA
304 548,25

200.000,00
0,65 %

219 274,74
0,72 %

225 365,70
0,74%

228.411,90
0,75%

240.593,12
0,79%

243.638,60
0,80 %

3
Specificația
tehnică (Anexa
nr.22)

nu da da da da da

4
Specificația de
preț (Anexa
nr.23)

nu da da da da da

5
Garanție
bancara pentru
ofertă (1,0 %)

nu da
2.200,00

da
2.300,00

da
2.825,00

da
2.750,00

da
2.436,39

6
Cerere de
participare
(anexa nr. 7)

nu da da da da da

7

Declarație
privind
valabilitatea
ofertei (anexa
nr. 8) - 60 zile

nu
da

prelungită
25.08.2022

da
27.06.2022

nu a prelungit
valabilitatea

ofertei

da
26.06.2022
prelungită
06.08.2022

da
18.06.2022
prelungită
08.08.2022

da
prelungită
01.09.2022

8

Informaţii
privind
asocierea
(anexa nr. 11)

nu - - da
nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt

9

Listă
subcontractanți
şi partea/părţile
din contract care
sunt îndeplinite
de aceştia
(anexa nr. 15)

nu - - da
nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt
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10

Dovada
înregistrării
persoanei
juridice, în
conformitate cu
prevederile
legale din ţara în
care ofertantul
este stabilit

da - - da da da

11
Raport financiar
din 2021
(ultimul an)

nu - - da da da

12

Certificat de
efectuare
sistematică a
plăţii
impozitelor,
contribuţiilor -
valabil la data
deschiderii
ofertelor

nu - - da da da

13

DECLARAȚIE
privind lista
principalelor
prestări
efectuate în
ultimii 5 ani de
activitate
(Anexa nr.12)

nu - - da
da

Ungheni
AAC finalizat

24.06.2022

da
UNDP
31000$

590 mii lei

14

CV-urile și
informaţii
suplimentare
referitoare la
studiile,
pregătirea
profesională,
calificarea și
experiența
experților din
cadrul
companiei
ofertantă care
vor fi resp
tehnici

da
Ianioglo Piotr
(certificat de

atestare
profesională)

- -

da
Calancea

Pantelimon
Onici

Alexandru

da
Mihail

Zumbreanu
Titei Vitalie

da
Afanasii Oleg

Ceban Ion
Berlinschi

Roman

15
Copia
buletinului de
identitate

nu - -

da
Calancea

Pantelimon
Onici

Alexandru

da
Mihail

Zumbreanu
Titei Vitalie

da
Afanasii Oleg

Ceban Ion
Berlinschi

Roman
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16

Copia
certificatului de
atestare în
domeniu
- Instalații și
rețele de
alimentare cu
apă și canalizare
- Instalații și
rețele electrice

nu

da
informație în

DUAE
privind

pregătirea
profesională
și calificarea
personalului

-

da
Calancea

Pantelimon
AAC

construcții
civile
Onici

Alexandru
construcții

civile
construcții

hidrotehnice
AAC

da
Mihail

Zumbreanu
AAC

construcții
civile

Titei Vitalie
AAC

Hîncu Artur
electricitate

da
Afanasii Oleg

AAC
Ceban Ion
construcții

civile
construcții

hidrotehnice
Berlinschi

Roman
electricitate

17

Copia
legitimației de
responsabil
tehnic

nu - -

da
Calancea

Pantelimon
Onici

Alexandru

da
Mihail

Zumbreanu
Titei Vitalie

da
Afanasii Oleg

Berlinschi
Roman

18

DECLARAŢIA
privind
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

nu
nu este

obligatoriu la
moment

da
este

informație în
DUAE

-
nu

nu este
obligatoriu la

moment

da
nu

nu este
obligatoriu la

moment

19
Susținător
tehnic și
profesional

nu
nu este

obligatoriu

nu
nu este

obligatoriu
-

nu
nu este

obligatoriu

nu
nu este

obligatoriu

da
Marisan

Procon SRL

Constatări

nu a prezentat
nici un act
obligatoriu

din cele
solicitate

nu a prezentat
actele la

solicitarea
AC

nu a prelungit
valabilitatea

ofertei

nu a prezentat
DUAE

experiență
similară nu

sunt contracte
finisate

Ofertele Vladimir Baghici și Verluxcons SRL nu au fost evaluate.

(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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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
supraveghere

tehnică a
lucrărilor

„Extinderea
sistemului de
canalizare în

orașul
Cimișlia

S.R.L. Basprim-
Constructia

200.000,00
0,65 % 1 buc. - -

SRL ”FAVOR
PROIECT”

219 274,74
0,72 % 1 buc. - -

Î.I. Savca Grigore 225 365,70
0,74% 1 buc. - -

„Atar Inter” SRL 228.411,90
0,75% 1 buc. + +

SIGMA
ENGINEERING

240.593,12
0,79% 1 buc. - +

„Alexdar Co”
SRL

243.638,60
0,80 % 1 buc. + +

Vladimir Baghici 258.896,47
0,85 % 1 buc. n/a n/a

Verluxcons SRL 304.548,25
1,00 % 1 buc. n/a n/a

* 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
nr. 209 din
21.06. 2022

„Favorproiect” S.R.L. • toate documentele
justificative ca dovadă a
informaţiilor cuprinse în
DUAE

nu a prezentat răspuns în
termen (24.06.2022). Răspuns
a fost transmis abia la
28.06.2022, când AC deja
evalua următoarea ofertă

nr.  215 din
22.06. 2022

Basprim-Constructia
SRL
„Favor Proiect” SRL
Î.I. Savca Grigore
„Atar Inter” SRL
„Sigma Engineering”
„Alexdar Co” SRL
Vladimir Baghici
Verluxcons SRL

• s-a solicitat prelungirea
cu 20 (douăzeci) zile a
termenilor  de valabilitate

au prelungit valabilitatea
ofertelor:
„Favor Proiect” SRL
„Atar Inter” SRL
„Sigma Engineering”
„Alexdar Co” SRL
Verluxcons SRL

nr. 242 din
29.06.2022

„Sigma Engineering”
S.R.L.

• Prezentați dovada
finalizării cu succes, până
la data deschiderii
ofertelor, a contractelor

a prezentat răspuns în termen,
cu atașarea actelor
corespunzătoare
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prezentate în Declarația
privind lista principalelor
prestări efectuate în ultimii
5 ani de activitate (Anexa
nr.12);
• în ce mod va fi asigurată
supravegherea lucrărilor
executate în domeniul
Instalații și rețele electrice.

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu se aplică

Denumirea
operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

SRL „Basprim –
Constructia”

Oferta este neconformă.
Ofertantul nu a prezentat nici un act obligatoriu din cele solicitate.

SRL „Favor Proiect” La data de 21.06.2022 Autoritatea contractantă a solicitat prezentarea
tuturor documentelor justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în
DUAE. Termen limită pentru prezentarea actelor era 24.06.2022.
Ofertantul a expediat răspuns la solicitare la data de 28.06.2022, atunci
când AC deja evalua următoarea ofertă.
Conform prevederilor art.17 alin (5) al Legii 131/2015 privind achizițiile
publice: Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu
suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau
documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de
aceasta.

ÎI „Savca Grigore” În vederea asigurării continuității procedurii de achiziție publică, în
procesul de evaluare a ofertelor, la data de 22.06.2022, către toți ofertanții a
fost expediată solicitarea nr. 215 privind prelungirea valabilității ofertelor.
Ofertantul nu a răspuns la solicitare.
Conform prevederilor art.67 alin (2) lit b) al Legii 131/2015 privind
achizițiile publice: În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de
valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie
pentru ofertă, se consideră că el a refuzat prelungirea termenului de
valabilitate a ofertei.

SRL „Atar Inter” Ofertantul nu a prezentat DUAE.
Conform prevederilor art.65 alin (4) al Legii 131/2015 privind achizițiile
publice: Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a
propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a
garanției pentru ofertă, iar ocnform prevederilor art.69 alin (6) lit b) al legii
prenotate: Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care
oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

SRL „Sigma Engineering” Pentru asigurarea cerinței privind experiența similară, atât în DUAE cât și
în Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani de
activitate, ofertantul a indicat 6 obiecte similare – toate fiind în derulare.
Prin intermediul solicitării nr. 242 din 29.06.2022, AC a solicitat inclusiv și
prezentarea dovezilor privind finalizarea cu succes, până la data deschiderii
ofertelor, a contractelor prezentate în Declarația privind lista principalelor
prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate (Anexa nr.12).
Ofertantul a prezentat un șir de acte la acest capitol, în să doar unul dintre
acestea are capacitatea de a asigura îndeplinirea cerinței privind experiența
similară – Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 28 din
24.06.2022, care demonstrează finalizarea cu succes a lucrărilor
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„Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apa și canalizare
in orașul Ungheni”, unde SRL „Sigma Engineering” a prestat serviciile de
supraveghere tehnică.
În vederea respectării Principiilor de reglementare a relaţiilor privind
achiziţiile publice – tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în
privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, AC nu poate accepta
experiența ofertantului, deoarece actul ce demonstrează asigurarea acestei
cerințe, este obținut după data deschiderii ofertelor.
Data deschiderii ofertelor – 28.04.2022
Data PV la terminarea lucrărilor – 24.06.2022.

SRL „Alexdar Co” CALIFICAT
Vladimir Baghici OFERTA NU A FOST EVALUATĂ
SRL Verluxcons OFERTA NU A FOST EVALUATĂ

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]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

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 □

(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) Nu se aplică

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat

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

Cantitate și
unitate de

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
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economic măsură TVA)
Servicii de
supraveghere
tehnică a
lucrărilor
„Extinderea
sistemului de
canalizare în
orașul Cimișlia

SRL
„Alexdar Co”

1
bucată

243.638,60
0,80 %

din valoarea
lucrărilor

243.638,60 243.638,60

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. –

Argumentare:

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

Denumirea operatorului
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Basprim-Constructia SRL nr. 272 din 22.07.2022 bas.svet2014@yandex.ru
„Favor Proiect” SRL nr. 272 din 22.07.2022 favorproiect@gmail.com
Î.I. Savca Grigore nr. 272 din 22.07.2022 3344554@mail.ru
„Atar Inter” SRL nr. 272 din 22.07.2022 atarinter@mail.ru
„Sigma Engineering” nr. 272 din 22.07.2022 contact@sigma.md
„Alexdar Co” SRL nr. 272 din 22.07.2022 o_afanasii@yahoo.com
Vladimir Baghici nr. 272 din 22.07.2022 baghicivlad@mail.ru
„Verluxcons” SRL nr. 272 din 22.07.2022 vlad.hincesti@yahoo.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).





Model - tip

I. Date cu privire Ia

DARB DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.l din 19.09.2022

autoritatea contractantl:

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

tII. Date cu privire la contractur de achizilie/acordur-cadru:

Denumi rea autoritltii contractante Prirnaria Briceni
raionul Briceni or. Briceni
l 00760 I 004973
Briceni. Str. Independentei 28Numir de telefon 0247-2-33-41

Nurnir de fax 0247-2-33-41
Il-mail oficial carol ina-me lnic@mai l.ru
Adresa de internet
Persoan:l de contact Vanghelii Carolina

I l[)ul priocedurii de achizitie rLicitatie deschisi
Obiectul achizi{iei Servicii de furnizre a energiei etectrice-

pentru anul2022
LOU Lr\/

65lQ0a0a-6
cat esumata a acnrzttlei 516 732.00

.L'! r'. sr nnK-ur proceduru (se vcr indic:a din cctdrul
por to lu I u i gzru ernonte n tcrl V:yv,.UlqdgLggJnd)

Nr: ocds-blwdp I -MD- I 639386248699

Link-ul: 21048567

Dal a p u bliclrii an u nr[q! uiqt pa.ttct r"r,.e Puuiluanr: IJ.Iz.zuzI
r,'at^ .(datere) $i referinfa (referinfele) publiclrilor
antrerioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind prroiectul (proiectele) la care se referl anuntul
respectiv (dupd caz)

Tipul con tractului tl; a.t irltlfi.o.d, l,ri{ad.;
Contractrul Oe uct lritiiluco.,ffi
ploiect. q;ir'sau progjram finanfat din fonduri alc
unlunlt 11uroDenc
Sunla de.finanfare Buget de stat rr

D:rt:r deciziici de atriliri." ;"*t*.trlri dffilrtrt(i./
acordului-cad ru

06.01.2022

Den umirtn rpg."toirlri .conffi SRL SADOVEANU
Nr. rpi d at:r 

"ort.a.triu i der[jrlrttt"fio,.d rl rfi,d ru
Data:12.0 L2022val,area contraciurui de achtffi F[rI TVA: 506 600.00
lnclusiv fVn: OOZ qZO.OO

Terrnen a e valaUitilate l2 luni
Terrnen de execu

lv. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:



nr. 131 din 03.07.20tS-art.Z-7 at.t titera U

[Se va indica dacd se utiltreazd priyil actualizat al
contractului de achiziyii publice/acordului-cadru

Modificarea anterioari a .rrt.*trlrl -,1-
blice/acord ului-cadru

[Sevor indicatoate mo@
valoarea acestora,

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dupl modificare:

(Stt vor indica natura si amploarea lucrdrilor, natura ;i canfiratua sau voloarea bunurilor, natura siamp loare a servic iil or)
servicii de furnizre a energiei electrice pentru anul2022

VI. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesari modificarea:

In legatura cu maiorarea pretului per KWh de la 2.40 lei la 3.78 lei, grupul de lucru a luat
decizia de a trece la furnizorul local care destribuie energia electrica-la iret de 3.43 lei si
din acest motiv a aparut necesitatea rezelierii contractului sus mentionai.

VII. Rezultateleexaminlrii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitrielacordului-cadru nr. din
a fost incheiat acordul adilional privind

Componen{a grupului de lucru:

Denumire operator
economic Nr. rgi data acordului adi{ional Valoarea modificirilor (dupi caz:)

Firi ltt/A Inc,lusiv TVA
SRL
SADOVEANU

Nr.l 19.09.2022 -262188.50 -314626.20

Nr., Nume, Prenume Funcfia in cadrul grupului
de lucru Y'fli'",I Gorodinschii Vitalii presedintet" :M#ffi W2 Reaboi Artiom Vicepresedirteb;6lffi#

@3 Vanghelii Carolina
")i l-//2-

4 Panteleiciuc Valentina Membrulb1ffiig #n/i /%*
5 Toderico Siuzana Membrul Comiffi
6 Condratchii Lilia Membrul Comisiei &.ry7 Cacicovscaia Larisa Membrul Comisiei

fr:meiul iuridic
\_ncsrereil prerulut ln urnla moclillcd,rii (dttpd
!e1L



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

Nr. I din 20.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantS:

II. Date cu privire la procedura de achizi(ie:

III. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

Denumirea autoritltii contractante I PLT Constantin Negruzzi
Localitate nrurr. Chisindu
IDNO L01,3620007352
Adresa rnLrn.Clrigindu, Strada lgor Yieru 612

Numdr de telefon 079970434
Num5r de fax
E-mail oficial ac h iziti i neq r uzzi@y ahoo.co m
Adresa de internet
Persoana de contact (nunte, prenume, telefon, e-mail) Bitci Viorica

Tipul procedurii de achizitie Cererea ofertelor de pre(uri
Obiectul achiziliei Servicii de repara(ie a laboratorului de chimie,

cabinetului 414 qi a unui segment de re{ea apI-
canalizare

Cod CPV 50800000-3
Valoarea estimati a achizitiei 382 905.03
Nr. Ei link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guv erna m en ta I www. m te n de r. gov. md)

Nr: ocds-b3wdn1-MD-l 657265591875

https://nrtender.gov. rnd/tenders/ocds-b3 wdp I -M D-
I 657 26 5 59 I 875 ?tab-contract-notice

Data publiclrii anuntului de participare 08.01.2022
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publictrrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind
proiectut (proiectele) la care se refertr anun{ul respectiv
(dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Lucrdri n

Contractul de achizi{ielacordul-cadru se referfl la un
proiect gi/sau program finanfat din fonduri ale Uniunii
Euronene

Nun

Sursa de finan(are Buget de stat n

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

Nr.2 din 25.07.2022

I)enumirea operatorului economic SRI-" Camonir"
Nr. qi data contractului dc achizifie Nr:l I

Data:29.01.2022
Valoarea contractului de achizitie FIrI TVA: 298 491.41

Inclusiv TVA: 358 189,76
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 2 lr"rrti

Tipul modificlrilor l. Ma.jorarea valorii contractului + 53 726,861ei

Temeiul iuridic Art.16 alin.(7) pct.2 lit.a) b).c) a Legii l3ll20l5
CreEterea pre{ului in urma modificilrii (dupa
caz)

Valoarea totald a contractului dupd modificare este

4II 916,62 lei.

IV. Datc cu privire Ia modificirile necesarc a fi efectuate:



Mrdtfr"'r*" JnterioarX a contractului de

achizi{ii publice/acordului-cadru (dupd cazl

Alte informa(ii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

in procesul de executare a lucr[rilor de repara\re alaboratorului de chimie, cabinetului 414 qi a

unui segment de relea apa-canalizarea alPlT,,ionstantin Negruzzi" din str'Igor Yie,t 612'

mun.chiqin6u, au fost depistate mai multe tipuri de lucrdri care inilial nu au fost incluse in devizul

de cheltuieli qi a caietului de sarcini, da, care au devenit strict necesare pentru indeplinirea

acestora.

vI. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesarl modificarea:

in cadrul implementarii contractului nr. 1l din 29 iulie 2022 pr\vind achizilionarea Lucrlrilor de

repara{ie a laboratorului de chimie, cabinetului 414 qi a unui segment de relea ap5- canalizare a IPLT

constamtin Negruzzi mun. chiqinru in rezultatul examindrii Jerinlelor tehnice din caietul de sarcini

qi a stSrii tehnice a incdperilor ne-am confruntat cu arte condilii dec6t cele descrise in contract'

Laborator (etaj -4)

a) Lucrari de caracter general, captuge-ald pereli cu placi ghips/carton-17,82 m2

- reparalia pardoselia (sapa) -39,06 m2;

b) Lucrari tehnico -sanitar6, demontarea piesilor diametrul 50mm- 3m, montarea levei diametrul

50mm-3m, montarea cotului 90*- lbuc, lavuar cu piedistal - lbuc';

-l Sm2,reparalia pardoseald (sapa) -48,1 1 m2;

piedistal -'1 buc. - robinet p/u lavuar - 1 buc' - leavd din PXV-

lm.
Subsol: .. -!. .-^ -+^!^^ +^.,ii .riometrrrl .l 10r iesei - 3 buc, forarea

ul r-**ri - tehnica sanitara: montarea lavii diametrul 1 l0mm-8m. montarea pt

gaurilor - 3 buc, suport p/u suslinerea conductelor'

in contextul celor "*prr. 
gi in conformitate cu lista cantitatilor de lucrari suplimentare' constatate pe

Eantier de cdtre antreprenor qi reprezen,unlii beneficiarului, este necesar modificarea contractului prin

majorare, deoarece nu este posiuit finisarea lucrf,rilor contractate frrd a executa gi lucrf,rile sus

menlionate .

VII. Rezultateleexaminlrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie nr'01 din 20'09'2022 a fost

incheiat acordul adilional privind majorarea valorii contractului

Cabinet 414

a) Lucrari de caracter general:

- Captuqeald perelii cu placi gips carton

b) Lucrari tehnica Sanitard: lavuar cu

Valoarea modificirilor (duPb caz)

F[ri TVA i Inclusiv TVA
Denumire oPerator

economic

Nr. qi data acordului
adi{ional

53 726,86
Camonir SRL 0l 20.09.2022 44 772,38

Conducitorul gruPului de lucru:

Viorica Bitci
(Nunte. Prenume)

Agen;ia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, ;os' Hince:iti' 53; tel ' 022-820-703:

"l*o 
il' b ap@re nde r. gov. m d ; www' t e n d e r' gov' m d

Agensia Nalionald pentru Solulionarea Cintestaliilor: mun. ChiSind.u, bd' $tefon cel Mare

o3 z ;'fax : ob z -a z o- o s t ; e- m ai i : c ont es t at i i@ans c' m d ; www' ans c' m d

'et. 4: tel.:022-820-























DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice n

Nr. 1 din 26.Q9.2Q22

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria Untesti
Localitate s. Untesti, or. Ungheni, r-ul Ungheni
IDNO 1007601004696
Adresa s. Unte$ti, or. Ungheni, r-ul Ungheni
Numir de telefon aT6-s53s8lAn6-55352
Numir de fax 0236-55358
E-mail oficial prim ari a. unte sti (@ gmai l. com

Adresa de internet
Persoana de contact Sorotinschi Nicolae. tel: 0690 193 100

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atritruire aplicate rCererea ofertelor de preturi nlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie reoetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achwilie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii r Lucrdri n

Obiectul achizifiei Servicii de reparafie a unei por{iuni de drum str.
Florilor

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
aleserea nrocedurii de atribuire

ln conformitate cu prevederile arL- 57 din Legea nr.
131 din 03.07 .2015

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD - 1 6623826227 93

Link-ul:
h ttps : //a ch iz iti i. m d/ro/p u b I i c/te n der | 21 062 8 8 3/
Data public drii 05.09.2022

Platforma de achizitii publice utilizatd n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de
achizi{ii publice a autoritifii contractante

nDa nNu
Link-ul c5tre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nlicitatie electronici nCatalos electronic

Sursa de finanfare nBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse exteme; nAlte surse: fIndicatil

Valoarea estimati Aei, fdrd TVA)

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: Nu sunt

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt modificiri



Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

l. SA Drumuri Stdseni 10036001 11971 Isor Gonta
,, SRL Marcons-Drum rc076A20A3489 Marchitan Dumitru

3. SRL JavelinN.A. r003609004546 Titu Ion

4. SC TEHELECTRO SRL 1008609003256 Moroi Ghenadie

,' 5. PAni Ia termenul-limiti (data _10.A92022.-, ora-00-:-00J, au depus oferta 
-4- 

ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici :

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumire document '!'=
<Eg"
@ 

=tcgAa

la

t8=a ha
t61a ezri!

r-l

F{\l f
-\ r-I J !;ETH

3

Documen ;ele ce constituie oferta
DUAE +

Cerere de participare +

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

+

Garantia pentru ofertd +

Aviz pentru
participare la licitafiile
publice de lucrdri din
domeniul
construcliilor !i
instalatiilor
Certificat de atestarea
tehnico-nrofesionala

+

Certificat de atribuirea
contului bancar

+

Certificat de

inregistrare a

intreprinderii qi Extras
de inregistrare

+

Certificat privind lipsa
sau existen{a
restanfelor fala de

bugetul public
national

+

Deviz local, raport
fmanciar, forrnular
informativ despre
orertant

+



Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(frrd TVA)*

Cantitate
;i unitate

de mdsurd

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot i SA Drumuri Stdseni 53615,26 Lucrare I + +

SRL Marcons-Drum 54815,14

SRL Javelin N.A. 584t5,76
SC TEHELECTRO
SRL

65447,96

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

9. Ofertan{ii respinqildescalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Indica{iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut r
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost I

12. fnforma{ia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor: Nu sunt

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

15.09.2022 SA
Drumuri
Stdseni

Justificdrii prejului anormal de
scdzut oferit, cu cu prezentarea
fundamentdri lor economice a

modului de formare a pre{ului, a
metodelor de execulie utllizate, a

solufiilor tehnice adoptate sau altor
factor care au influen{at formarea

valorii totale a ofertei.

SA Drumur Strfueni a confirmat
detaliat constructivitatea ofertei qi

capacitatea sa de a efectua
lucrdrile



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Servicii de
reparafie a

unei porliuni
de drum str.

Florilor

SA Drumuri
Stdseni

1 lucrare 536T5,26 64338,31

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7I alin. lit

Arsumentare:

4

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Drumuri Stdseni

$.49.2022 e-mailSRL Marcons-Drum
SRL JavelinN.A.
SC TEHELECTRO SRL

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la afi. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitllle pub lice

f 6 zile in cazul transmiterii comunicirii pnn
miiloace electronice si/sau fax n
J ll zile incazulnetransmiterii comuniclrii
orin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicErii
prin miiloace electronice silsau fax n

1 7. Conlractul de achizi[ie I acord ul-cad ru incheiat :

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
e/

Cu capital
striin

Numirnl
si data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate aI

contractului,/ac
ordului-cadru6ri TVA inclusiv

TVA

SA
DRUMURI
STRA$ENI

Cu
capital

autohton

Nr. 16 din
26.09.2022

I

 I
n
$

53615,26 64338,31 3r.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) Nu sunt



irin'prezenta dare de seamd, grtqpul de lucra declmd cd termenal de as,teptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicale afost respectat (exeept&nd caurile prevdzute de arA 32 alin (3) al Legii nr.

131 din 3 iutie 2015 privind aehizi(iilc publice ), precum Ei cd tn cazal depunerii contesta{iilor Ei/sau
rccep(iondrti rapoartelor de monilorizare, aceastea aufost examinale gi solu(ionale.

Prin prezenta dare de seamrt, grrpul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rfrspundere.eonform prevedertlor legale tn ytqoare,

pului de lucm pentru achizi{ii:

il,1



1 
 

    

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   

Nr.     13__din  27.09.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci 
Localitate Com.Bubuieci 
IDNO 1007601010459 
Adresa Str.T.Bubuiog, 28 
Număr de telefon 022-41-48-32/022-41-48-69 
Număr de fax primaria.bubuieci@mail.ru 
E-mail oficial  www.primariabubuieci.com 
Adresa de internet Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: 

eftoviciinga@gmail.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Primăria com.Bubuieci 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Trotuar s.Bîc (Platforma A și B) 
Cod CPV 45233161-5 
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-1660288299168 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660288299168 
Data publicării: 12.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.primariabubuieci.com/planu-de-achizitie-
pentru-2022 

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) 1 698 775,87 MDL 

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   

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660288299168


2 
 

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) 

[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 25.08.2022, ora 15:00), a depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „BAUHOF GROUP” SRL 1019600006285 BARBĂRASĂ ION 
2. „MEDALMIR” SRL 1014600019994 VOLCU VEACESLAV 
3. „VIG-HOUSE” SRL 1018600024334 GRADINARI IVAN 
4. „PROVLADINA CONSTRUCT” SRL 1013600019838 SUSARENCO ION 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„BAUHOF GROUP” SRL „MEDALMIR” SRL „VIG-HOUSE” SRL „PROVLADINA 
CONSTRUCT” SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat neprezentat neprezentat 
Propunerea financiară nu corespunde prezentat neprezentat neprezentat 
DUAE prezentat prezentat neprezentat neprezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

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

Certificat privind lipsa 
restanțelor la impozite, 
contribuții și taxe, eliberat de 
Servicul Fiscal de Stat, valabil 
la data depunerii ofertelor 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Cerere de participare prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate 
și finisate 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Declarația privind experiența 
similară 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Certificat privind 
disponibilitatea banilor lichizi/ 
resurselor creditare pentru 
demararea lucrărilor în 
cuantum de 30 % din valoarea 
ofertei cu TVA, confirmat de o 
bancă comercială. 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 
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Rapoarte financiare prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Certificate de conformitate a 
materialelor utilizate la 
executarea contractelor 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Dovada înregistrării persoanei 
juridice 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Termenul de garanție a 
lucrărilor 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Graficul de execuție a 
lucrărilor 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

Capacitatea tehnică și/sau 
profesională 

prezentat prezentat neprezentat neprezentat 

(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 
/unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lotul nr.1 Trotuar s.Bîc 
(Platforma A și B) 

„BAUHOF GROUP” 
SRL 1 478,00 

1buc 

- + 
„MEDALMIR” SRL 1 480 977,00 + + 
„VIG-HOUSE” SRL 1 480 977,07 - - 
„PROVLADINA 
CONSTRUCT” SRL 1 669 778,22 - - 

* 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 

05.09.2022 „BAUHOF GROUP” SRL Clarificări privind 
justificarea prețului 
ofertei anormal de scăzut 

Eroare tehnică a platformei SIA 
„RSAP” 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„BAUHOF GROUP” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 și art.26 al Legii 

nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile, oferta având un preț 
anormal de scăzut. 

„VIG-HOUSE” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 și art.26 al Legii 
nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice conform caietului de 
sarcini pe platforma achiziții.md. Astfel, oferta are un preț mai mare 
și nu este avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 
criteriului de atribuire prevăzut în documentația de atribuire (prețul 
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cel mai scăzut). 
„PROVLADINA CONSTRUCT” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 și art.26 al Legii 

nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice conform caietului de 
sarcini pe platforma achiziții.md. Astfel, oferta are un preț mai mare 
și nu este avantajoasă din punct de vedere economic pe baza 
criteriului de atribuire prevăzut în documentația de atribuire (prețul 
cel mai scăzut). 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru mai multe loturi  

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Cel mai scăzut preț                     

 (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  
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/unita
te de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lotul nr.1 
Trotuar s.Bîc 
(Platforma A și 
B) 

„MEDALMIR” 
SRL 

1 buc 1480977,00 1480977,00 1777172,40 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
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Argumentare:  _______________________________________________________________ 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„BAUHOF GROUP” SRL 20.09.2022 e-mail 
„MEDALMIR” SRL 20.09.2022 e-mail 
„VIG-HOUSE” SRL 20.09.2022 e-mail 
„PROVLADINA CONSTRUCT” 
SRL 

20.09.2022 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 

 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 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„MEDALMIR” 
SRL 

 125 27.09.2022 45233161-5 1480977,00 1 777 172,40 31.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Preţul cel mai scăzut  □                        



6 
 

aplicate criterii de durabilitate: Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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:                                                                 Anatolie LUPAȘCU 

 

 



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Xr. 5Т din J?,09.2o)?

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2, Date сu privire la procedura de atribuire:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa |п cazul tп care aufost solicitate clarfficdri)

Denumirea autoritйtii contractante Inspectoratul General al Poliliei al MAI
Localitate mun. chisinёu
IDNo l013б010000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
Numir de telefon (022) 868-066
Adresa de internet http://politia.md/
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Elena Corduneanu, (022) 868-066,
elena. corduneanu(E i gp. gov. md

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate Сеrеrеа ofertelor de preturi
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаti (duрd caz) Nr: осds-ЬЗwdр 1 -MD- l 6463 095 9 5457
TipuI obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri

obiectul achizitiei, Mobilier репtru lаЬогаtоrul ADN al Cerrtгului
tehnico-criminalistic Ei ехрегtizе .iudiciare
(repetat)

Cod СРV з9 1 00000-3
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р or l alului guy er па пlепt al tl, l t, ll,. rt l l r.l п t l t": t,, |.: t l l,. t t t t l )

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 658 l 407085 1 6

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 б5 8 1 4070 8 5 1 6?tab:contract-notice
Data public бrii: l 8.07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizatй aclrizitii.md;

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Lirrlt-ul citre plarrul de achizilii рLrlэliсе publicat:
lrttps :i/po litia. md/ro/advanced- page-type/li ste-
achizitii

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрёt caz) Data:-
Lirrk-ul:

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Licitalie electronicй

sursa de finantare I}uget de stat;
Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd TVA) 566 000,00

Data solicitririi clarifi сйrilоr 20 iulie2022
1



Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Subiectul intrebйrii: Rafturi pliabile
intrebare: Toate din metal?

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsului Da, toate rafturile trebuie sй fie din metal.
Data transmiterii 20 iu]lie2022

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: пu sunt

5. Рffпй la termenul-Iimitй (data 01.08.2022, оrа13:00)о аu depus oferta 7 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de сйtrе operatorii economici:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Hiperteh SRL 1 003600080897 Ghегghisаrr Cotlslatrtitl
) VMS-COMPANIE SRL \00660200з242 covalciuc Mariatizl
3. Primobil-Lux SRL 1 003600 1 509з4 Ion Vasiliu
4. MAGDA SRL 100260001 l546 Munteanu Mihail
5. Inoxplus SRL 101 1600039984 Coval ct-lccl I) r"rtrri tгtr

6. Metancor Соm S.R.L. i 005600033565 регеtt coгtrclir"r
7. Limani-Grup SRL l00860003ll93 Сhiрег Diar-ra

Denumire
document

Denumirea oDeratorului есопоmiс
Hiperteh

SRL
VMS-

CoMPANIE
SRL

Primobil-
Lux SRL

MAGDA
SRL

Inoxplus
SRL

MetaIrcor
Сопr

S.R.L.

l,irllar-ri-
GrLrp
SRL

(Se
Documentele се constituie oferta

уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DtJAE
рrеzепtаt рrеzепtаt рrеzепtаt prezeпtctl prezelll.ct l Prezelll.ctl./

пtt a,s,l.a

Se mпсIl

рrеzеп l ctl

SpecificaIii
tehnice

рrеzапlа.l рrеzапlаl preZeпl(Il рrаzепlсtl рrеzепlаl prezeпlctl рrсZепlul

Specifica{ii de
Dгеt

рrеzепlсtl prazeпla.l, prezeпlctl preZeпlal prezcпlctI рrеzеп l.ctl prezeпlctl

Gагап{iа репtгu
оfегtd l0%

рrеzепlаl, рrеzепtаt рrеzепtаl prezeпtctl, prezeпlctl, рrеzепl чl prezell l ttl

Se ча
Dосumепtе de calificare

сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе
Сегеге de
раrtiсiраге

prezeпlctl prezeп,lal рrеzепlаl prczcп1ctl prezctl lct l prezc tt Ict l ;lrczc tl l ct l

Dесlага{iе pгivind
valabilitatea
оfегtеi репtгu о
durаtй de 60 de
zile

рrеzепlсtl рrеzеп.tаl prezen|ctl. рrеzепlсtl preze tl lct.l рrаzеп lc.tl рrаZепl 0l

ceгtificat de
соtrfогmitаtе satt

aIt сегtiflсаt
echivaIent се
соllfiгt1-1 caIitatea

ргоdLtsеlог оfЫitе

preZeпral рrеZепlаl prezeпtat prezeпtctl prazeпlctI ;lrczetllctl prcze пltt l

2



Dесlага(iе privind
соrlfiгtтагеа

identitatii
ьепеfiсiагilоr
efectivi gi

пеiпсаdгаrеа
асеstога in sitLralia
сопdапrп5гi i

реtltгt_l рагti с i рагеа
la activitёti ale
Lrtlei огgапizа{ii
saLr grLrрйгi

сгitlliпа|е, репtгu
согLtр(iе, fl,aLrdй 9i
/ saLr sрйlаге de
Ьап i.

prezeпlat рrеzепlаt prezeпlal prezeпtal рrеzапl al prezcпl,ctl, рrеzепl,сtl

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа d,осu,mепlеlоr рrеzепtаtе se уа iпdiса iп соп.|Ьrmil.аlе ctt сеriп|еlе сliп
dclctttlleпlaliel da atribuire ;i se lla. сопsепlпсl. рriп: рrеzепtаt, пepre1etttat, tl.ч czrespltt,tde (iп cctzbtl
сdпсl dосчtttепtчl a./bst prezeпlat, dar пu соrеsрuпdе ceriпlelor de caliJicure))

7. [пfоrmа{iа privind corespunderea оlЪrtеlоr cu cerintele solicitate:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatoruiui

есопоmiс

Pre{ul
ofertei
(Iаrа

тчА)*

cantitate
;i unitate

de
mаsurа

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lot l Masa dc
lаьоrаtог
l600x70()x750
lll l1l

,,I,1ipefieh" SRL 60 500,00

1l buc

+ +

VMS-COMPANIE 90 900,00 + +

,,РгimоЬiI Lux" SRL 91 890,00 + +

MAGDA SRl. l21 412,50 + ]-

[.ot 2 Маsй de
lаьогаtог
1 900х8O0х750
lnm

,,I-{iperteh" SRL 42 000,00

7 buc

]- ]
VMS-COMPANIE 82 680,00 + +

,,РrimоЬil Lux" SRL 82 900,00 + +

MAGDA SRL 98 000,00 + +

I-ot З MasЁ de
lаьогаtоr
l 900х8O0х750
mm

,,lJipeгteh" SRL 13 000,00

2 Ьuс

+ +

,,РгimсlЬil Lux" SRl- 22 800,00 ]- +

VMS-COMPANIE 2з 000,00 + +

Lot 4 Маsй de
laborator
1 600х7O0х850
l1l1Tl

,,Hipertelr" SRL 29 000,00

5 buc

+ +

,,Primobil Lux" SRL 44 900,00 + +

VMS-COMPANIE 45 000,00 + +

Lot 5 Маsб de
it,lox ct"t lачоаr

1 600х7O0х850
l,t11,I-)

,,Itroxplus" SRL 13 508,33

2 buc

+

,,IIipeItcll" SRL, l8 000,00 +

Меtапсоr Соrп SRL з5 000,00

,,Pгitlrobil Lttx" SRL 37 500,00
+ +

Lot б Маsй de
inox-
700х7O0х850
mm

,,ItloxpIrts" SRL 8 l50,00

3 btrc

+ +

,,Fliрегtеh" SRL l0 800,00 +

Меtаrlсог Соm SRL 13 500,00

,,Primobil Lux" SRL l5 000,00 + +

Lot 7 Маsй de ,,IIloxplus" SRL l+ /-эJ)JJ 1 br"rc -]- -|

J



itrox petrtru

iпsресtагеа

рrоЬеlоr
l 600х700х850
шIm

Меtапсоr Сопi SRL 5 990,00

,,I-1iрегtеh" SR[, 6 000,00 +

,,Pгitnobil LLtx" SRL 7 250.00
+ +

Lot 8 Masё de
lаьоrаtоr cll
cl-riuvetё
irrсогрогаЬilй-
1 200х7O0х750
mm

,,Inoxplus" SRL 24 990,00

2 buc

+

,,IJiрегtсh" SRL 25 000,00 + +

Меtапсоr Corn SRL 26 8з6,00

,,РгimоЬil Lux" SRL 27 000.00
+ +

Lot 9 Masa de
lаьоrаtоr
l 600х7O0х750
l11tll

,,1,Iiрегtеh" SRL 1 000,00

З btrc

+- -|-

,,ItloxpItts" SRI- l l l2,0l +

Меtапсог Corn SRL 8 000,00

,,Primobil Lux" SRL 8 600,00 + +

Lot l0 Scaurr
de laborator

,rL lnarri-Grup" SRL 2,7 990,00

18 buc

+ +

,,Hipeftelr" SRL 37 800,00 + +

,,РгirпоЬil Lux" SRL 45 000,00 + +

VMS_COMPANIE 53 900,00 + +

Lot 11 Rafttrri
pliabile

Меtапсоr Corn SRL 27 500,00

10 buc

,,IJipefteh" SRL 35 000,00 +

,,Limani-Grup" SRL 39 990,00 + +

,,РгimоЬil Lux" SRL 60 500,00 + +

VMS-COMPANIE в l 250,00 + -t-

,,Itloxpllts" SRl- 82 458,70 + +

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Соrеsрuпdеrеа сu specфca|iile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, * " |п cazul corespuпderii si рriп ,, -" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritf,{i sau confirmarea чпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitatй Rezum:rtuI rispunsului
oDeratorului economic

25.08.2022
(scrisoarea
пr.34/12-
1111 din
25.08.2022)

,,РгirllоЬiI l.uх" SR[- S-a solicitat сlагifiсdгi ргiчiпd:
- соrlflгtтtагса sресifiса{iilог
tehnice din caietLrl de sагсiпi;
- itl сегtifiсаtеIе de соrrfirrrlаге

ргеzепtаtс llLl se геgбsеsс

ргоiесtеlе peIltгr,t rаftuгi
(stela.|Lrгi) qi scat|Ile,
сlагifiсаr,ilс sa fiе 1rlsolite crr

docutl,tettte сопfirпlаtiче si
schile.

Орсгtttоrttl ccollolllic а ct,lttlLtllicit1 cij:
- сагtrсtсгistiсrlс [eIlrlicc of'cl,tatc
coгespttlld iп totalitate specificatiiloг
tehrlice soIicitatc tllo[rilieгirl чit [l

execLltat iп tolalitalc ctt caic:ltll cle

sагсirli solicitat;
- сегtifiсаtсlс dc сопlъгпlitаtе itlcltlcl

ргоiесtе 1lcntl,Lt гаlltrгi ;i sctltlllc,
iпtгLtсit lпоьiliегtrl cle lаьогаtог estc
arrsalrlbltt tt-ttuгог рiеsсlог de mоЬiIiсг

реlltгLl lаЬогаtог {аЬгiсаtс ltl
collIbгrllitate cLl stаrldагсlсIс tlс
calitatc рсtltгtl accst tip clrэ rrlоЬiliсг.

25.08.2022
(scrisoarea
пr.34l12-
1108 din

,,Меtаtlсог-Соtrl" S RL S-a sol icitat сIагifi сйгi pгivirlcl :

- cotrflrIrrarea sресifiса{iilог
tehnice diп caietuI de saгcirri

реlltгtt lotr-rгiIe 7 qi 9;

Оllегаtогul ccotlolllic а cotllt-tIlicat cii:
- соtl{lгmi rп5гilllilе l]еlltгu lоtLrгilс 7

;i 9;
- реrltгu lotLrl ll соtlfiгtпб pгc[Lrl 5i

4



25.08.2022) - dечiеrе mаjогб diпtге preltrl
din оfеrtё а bunuIui, СопfогIrr

art. 70 alin l) а l-egii пr.

1З112015 ргiчiпd achiziliile
publice, оfегtа dvs. аге t_tn рrе{
atrortTaI de scdzut реtttгu lotul
пr. l l.

mбгirпilе.
ОрегаtогLrl ecotlotrlic rltt а aгglttrletltat

pгettll апогпlаl de scёzLrt.

25.08.2022
(scrisoarea
пr.34l12-
1110 din
25.08.2022)

,,Magda" SRL S-a solicitat сlаrifiсйri privind:
- сопfirmаrеа specificaliilor
tehnice din caietul de sаrсiпi.

Орегаtогul ecollolllic а cotllt_tllicat cit:
- пlоЬiliегul ча coгespt_tllcle ctl
specifica!iile tehllice clin caietLrI clc
sаrсiпi, MobilieгLrl оfегi( cstc Llll

пlоЬiliег specific lаЬогаtоагсlог,
detirle сегtillсаtе de соrlfогrllitаtс.

25.08.2022
(sсrisоаrеа
пr.34l12-
1106 din
25.08.2022)

,,Limапi-Gruр" SRL S-a solicitat сlагifiсбгi pгivilrd:
- сопfiгtrlагеа specificaliiloг
tehllice din caietLrl de sагсiпi]
- dечiеге mа.iогi diпtrе рге{Lrl
din оl'егt5 а Ьuпului. Сопfогm
агt. 70 alin l) а Legii пг.

l3l/2015 ргiчiпd achiziliile
pLrblice, оfеrtа dvs. аге tllt ргеt
аllогrпаl de sc5zttt peIltгLt |otul
Ilг. l0.

Орегаtогul ecot-tcltllic а cclnlLlnicat cii:
- tnodeltll de scar.trl рсlltгu lаЬоt,аtоагс

ргорlls itl sегiе LАt]ОRДNl' G'|'S
P1-62, ?rl caicttll cle sагсilli а [ost
indicat сlоаг scopLtI scattnLl ltti qi

fЬtоgгаfi acestuia;
- рге{Lrl оlЪгit estc рге{trl апgго реIltгu
acest lnoclel. Sttnt sitlgLrгii irll1lогttttсlгi
ai асеstог ргоdusс. 

'I-oate btrtlttt,ilc 1lс
оаге le оfьгii atl сегti[lсаtе clc

соrlfЬгпlitаtе еliЬсгаt ill [lepLrblica
Moldova.

25.08.2022
(scrisoarea
nr.34/12-
1109 din
25.08.2022)

,,Inoxpltls" SRL S-a sol icitat сlагiflсiгi ргiчirld:
- dечiеrе mаjогД diпtге рге{trl
din оfегtб а Ьuпului. Соtlfогпr
аг1. 70 аliп l) а Legii l1г.

l3l/20l5 ргiчirld achiziliiIe
prrblice, оfегtа dvs. аге ttll ргс{
аtlоrtпаl de scйzut petltrtt
lоtLrгilе 5,6,7 9i 9.

Орегаtогttl ccclllol1-1 ic а cc,ltllt_tllicat сб:
- aLr fbst calcLtlate ttгtl-tittоагеlс pozitii.
iпtеgгаl dirl оЦеl irloxiclabiI аlirllсll1аг:
l . Masa i6()0x7O0x750 cLr ] cLtvll
400х4O0х_i00;
2. Masa 700x7O0xB50l
З. Masa l600x7O0xB50l
4. Masa clLrlap l200x7O0xB50 ctr I

cLrva 400х4()0хЗ00;
5. Masa l600x700x750l
6. Raft l200x600xl850 crr 5 nivc|c.
Vог 1'] 1'o l os i te r_t гlll i-ttoat,c l c lп аtсг i а l е :

- la tncsclc silllple: tabIa Д[SI ЗOч1,

gг. 1.0 ll]lll, 1эI,o1il ДISI З04
30*30* 1,2 lntll;
- la lTese cll ctlve: tabla AISI З04, gг.

1.2 ITr-lr, ргоlil ДlSl 304 30*З0* 1.2

lll 1,11;

- la га[1: tabla ДISI З04, gг, 0.[i tlltll,

ргоfil AISl 304 ЗO"З0+ 1.2 tl-ttll.
Рге(Lrгilе tlrlitаге atl lbst calcttlatc
гcicsirrd dilt itccSti pitгitlttctl,i.

25.08.2022
(scrisoarea
пr.34l12-
1105 din
25.08.2022)

,,VMS-Conrpatlie"
SRl-

S-a solicitat сlагifiсёгi ргiчiпd:
- соrrfiгrrlагеа sресiГiса{iilог
tehnice din caietLrI de sагсirli;

Орегаtогtrl ccotltttllic а cotlltttlical сit:

- specilicaIia tehrlicri а lllobilicгtrlLti

ргорtls ctlitlciclc oIl sllcci{icatitr
teIlrlicti itlttlctllit clc сittге atttoгitatca
сопtгасtапtd;
- la lottrl l I, spccifica{ia tchnica а

гаГtLrгilоr, рliаlэilс - l200x6O0xl8.50
IllI-t-l, excctttttt clitl rllctal (сагсаsit si

nolitc).



25.08.2022
(scrisoarea
пr.34l1.2-
1107 din
25.08.2022)

,,Hipefielt" SR[- S-a solicitat сlагifiсйгi ргiчiпd:
- соrlfiгtтlагеа specifica{iiIoг

tehnice din caietul de sаrсiпi;
- сегtifiсаtеlе de сопfогIпitаtе
саге l]Ll se rеg5sеsс la ргоiесtе
pentrtt rnas5 de lаЬогаtог,
rTasй de itlox, гаftLrгi
(stela.jLrгi), сlагifiсбгilе sй fiе
inso{ite ctl doctttlleIlte
corlfi rtпаtiче 9i schile.
- dечiеге mаjогб diпtrе рге(ul
din оfеrtй а bunttlui. Соtlfогп-t
аrt. 70 alin l) а Legii llг.
1З1l20l5 pгivirld achiziliile
pu[rlice, оfегtа dvs. аге uIl 1эге{

апогIпаl de sc5zut peIltгt_t

|otLrгile 1,2,З,4,5,6,9,10 qi 1 l,

ОрегаtогLrl ecotlot1-1ic а coIllLttlicat сД:

- сагасtегistiсilс поьiliсгLlltli оfъгlаt

stlnt сIаrе si inteIese, ,.blat dc lLrсгLl

роstfогпiпg, ctt gгоsitl-tеа cle 39 tlllll
gi cantLrl f1,ontal гоtLlп jit" -- сееа сс se
in(elege de tip EGGIjIi
,,CToJteItl tt и tlы rlост(lорь,l t,l ttг
(Е l Е05 ]'SCA)" саге cste cjc

gгоsitтеа З[ltlllll.
- сегtiflсаtе clc сопfЬгmitаtе ntr pot [i

еliЬеrаtе рсlltгLt toatc Itltrгilе clc

поЬiIё, au fost alese tiрLrгilс ceIe rllai
soIicitate. Masa dc o1lciLr se difcгir dc
lnasa de lаЬогаtог ргiп bIatLrl tllai
геzistеrlt. Se gагаlltсаzit са

ргосltlссгса sД tje caIitativa il
pгodusLrlLri [init,
- pгetLrl оfегit este sllecial, dес,lагссс
орсгаlогu l cconol1-1ic ргеstеаzli
sегчiсii de tйiсге;i арliсагса calltulLti.
ссlttlегсiаlizсаzб ttltttсгiс ргilлД al1ol,
cotltpall ii cle ргtlсlLtссгс а

rпо[riliегtr lLli.

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrului economic Motivul respin gcrii/clescalilicй rii
,rInoxplus" SRL Irl соtllЬгmitаtе cLl ргеvеdсгiIс агt.69 alirl ((l) |it. Ь) aI Lcplii

1З1l20l5 privind achizitiilc ptrblice 9i atlr_tnlc: * irl сlf'сгtii aLl

fost constatate t_tгl-t-titоаге le tlесогеsрtt tld егi, d u рi ctt tll
ltrlпеаzй:
Lotul 5 Masci de iпох clt lпvоаr - 1600х700х85() пttlt:
- s-a сеrttt са chiuveta irltсgгаti si 1lе сопfЪс!iопаtir clitl illox,
s-a рrорtls poI iргсlрi lelra;
- s-a сегut сu Ьаtегiе tlесогоziчit cLt lечiег 1lеtltгtl tllixal,e cl ilt

alalnй 9i suргаГаtа tгаtаtй ctt epoxi-poIiesteг, bLttlLtl pгtlllLts ttLl

posedй;
LotuI 8 Mпsii tlc IпЬоrпlоr сч cltittvclГt ittcorporuhilri-
l200x7O0x750 mtп:
- s-a сегt_tt са chitlveta irltсgгаtti sii llc cclnl'cctiotlatit сliп irrox,
s-a ргорtls pol iргорi lerlй;
- s-a сегtlt сu Ьаtеriе tlесогоziчi cLl lеr,iсг 1"lclltгtt tlliхагс clitl
аlапlб 9i strргаfа{:r tгаtаti ctt c1loxi-llc-lIiesteг, br.ttlttl ргорtts tlr-t

poseda;
Lоlul 9 Мпsч tle lчhоrчlоr - l6()()x7()0x75() пttlt:
- s-a сегttt са gгosirTlea blatLl lLr isi [-ic rllirliIrl 3() Illtll, s-a
pгopLls gгоsitrlеа [rlatLrlLri cle lllitlirn l tlllll .

,rMetancor-Com" SRL lrl cortformitate cll ргечеdегilе агt.69, аliп (6) lit. а) al l-cgii
1З112015 ргiчiпd achiziliile prrblice 9i аtluпrс - DUAF] пtt
asl а s а lrtlt ul al ас, l ro п i с,,

iIl сопfогtllitаtе cti 1lгечесlегilе агt.69, alill (6) lit. cI) al Legii
1Зll20l5 pгivirld achiziliile ptlblicc gi atltltllc -- iп чrпtrt
solicitririi пtt tt.|ttsl urgl!lllettl(ll o.farlu пttortttttl tle sctiz,t.tlй
potrivit urt, 70;
Irl сопfоrmitаtе cll ргечеdегilс агt. (l9 alill (б) lit. Ь) al Lcgii
1З112015 ргiчiпd achiziliile pLrblice si atlttll-tc: - ilt оl'сгti atr



fbst cotlstatate ttгtпбtоагеlе tlесtlгеsllttlldсгi, dLrpй c[llll
urmeaz5:

Lotul 5 Masri le iпtlх сч lпчut - ]600х700х85() пm:
- s-a сегtlt са chittveta iпtеgгаtй sД fiе collf'ec{ionat5 dirl illclx,
s-a ргорLls pol iргорi Ienal
- s-a сегttt latirnea tllesci clc itltlx sti 1lc clc (l50llltll. s-a
pгoplls de 700lllrl;
Lolul б Mosit tle ittox-70()x700"v\50 пttll:
- s-a сегtlt 700х7()0х850 I-t-t1-1-t, s-a ргорtls 650х650хВ50 lппl;
Ltllul В Mпsit tlе lаhоrпlоr сч cltittvelri iпсоrроrпhilri-
l200x7O0x750 пtпt:
- s-a ссгttt са chittvcta illtegгatit si [lс corlГcctiotlatit din irrox.
s-a ргорtls роliргорi lспh;
Lotul ]] Rпfluri pliпhile :

- s-a сегttt гаftttгi pliabile de l200x6O0x l В50 llllll, s-a ргоllLls
ll95x5BOxl830 tnln

,,Hiperteh" SRL lrl cotlfoгttlitate cti ргечеdегilс агt.69 alirl (6) lit. Ь) al l,cgii
1З1l20l5 pгivilld achizitiilc 1lLrblicc ;i atlttlllc: - irl oIЪr,ti atl
fost cotlstatate ttгll,tittоагеIе llccoгcsllttttclct,i, clLrpa ctllll
ttгtllеаzй:
Lotul 5 Mпsri de iпох ctt lпvопr - l6()()x7()()-r850 llttlt, lolttl
6 Мпsit tle iltllx-7()0x70().r85() ttttlt, lolul 7 Musti tle iпtlх
репlrч iпsресlпrеч prohelor - l600-r70()x850 mm si lolttl
l1 Ra.fturi plitthile: ill tlгtlltl сlагitlсйгiIог o1tcгatoI,Ltl
ecotlolllic lltl а pгezolltat ргоiесtсIс ;lсtltгtt tllasil cic itlox.
certificate de calitate, iаг irl ргоiссtсIе tnobilieгttlLri
сегtif-iсаtuI pгoptls tlt"t posedб аrtiсоIе efecttlate din irlox;

10. Modalitatea de ечаlцаrе а оfеrtеlоr: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: cel mai mic pre{;i corespunderea cerintelor solicitate

12. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Pre{ul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Masй de
lаЬоrаtоr -

1бOOх700х750
mm

,,Hiperteh"
SRL 11 Ьuс 5 500,00 60 500о00 72 б00,00

Маsй de
laborator -

1900х8O0х750
mm

,rHiperteh"
SRL 7 Ьuс б 000,00 42 000,00 50 400,00

Маsй de
lаЬоrаtоr -

1900х8O0х750
mm

,rHiperteho'
SRL 2 buc б 500,00 13 000,00 15 б00,00

Маsй de
laborator -

,rHipertehoo
SRL 5 buc 5 800,00 29 000,00 34 800,00



1бOOх700х850
mm

Маsй de
Iаьоrаtоr сu

chiuvetй
incorporabilй-
1200х700х750

mm

,oHiperteh"
SRL 2 buc 12 500,00 25 000,00 30 000,00

Masa de
lаЬоrаtоr -

1600х700х750
mm

,rHiperteh"
SRL 3 Ьuс 3 666,67 11 000,00 lз 200,00

маsй de inox
сu lavoar -

1бO()х7O0х850
mm

,oPrimobil
Lux'o SRL 2 Ьuс 18 750,00 37 500,00 45 000,00

Маsй de
inox-

700х7O0х850
mm

,rInoxplus"
SRL 3 buc 2 7|6,67 8 150,00 9 780,00

маsй de inox
pentru

inspectarea
рrоЬеlоr -

1600х700х850
mm

,rInoxpluso'
SRL 1 buc 4 233,,3з

4 233,33
5 080,00

Scaun de
laborator

,rLimani-
Gruроо SRL 18 Ьчс 1 555,00 27 990,00 33 588,00

Raf'turi
pliabile

,rLimani-
Grup" SRL 10 buc 3 999,00 39 990,00 47 988,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Нiрегtеh SRI- |9,09,2022 e-mail
VMS-COMPANIE SRL 19.09.2022 e-nrail
Primobil-Lux SRL |9.09.2022 e-ll1a
MAGDA SRL 1,9,09.2022 e_l11a

Inoxplus SRL |9.09.2022 е-mа
Меtапсоr Con-r S,R.I-. 19.09.2022 e-ma
Lillrarri-Gгup SRL 19,09.2022 е-mа

13. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupuIui de luсru pentru achizi{ii:

(Iп/сlrmаrеа clperalorilor есопопliсi imlэlica|i tп procedura de ulribuire cles:pre cleciziila grltpultti cle
l,btcru реп,ll'u erchizi|ii se realizeazd iп соп.fЬrmilаlа cu 1эrечеd.еrilе arl. 3l ul Legii пr. ]3] с{iп 3 iltlic
2 0 l 5 priviпcl achizi|iil е publice)

l4. 'fеrmспul de aqteptare pentru incheierea contractului: nu sc aplic:i

Corrtractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:



Denumirea

operatorului
economic

intreprindere

а:

Nчmirчl
qi data

contractului/
acorduIui-cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului теrmеп cle

valabilitate al

contractului/a
cordului-

саdru

fйrй ТVА inclusiv ТvА

,,Hiperteh"
SRL

Capital
social

l43-BN 28.09.2022

cn
Iо

о\
со

180 500,00 21б б00,00 з1.12.2022

,,Primobil
Lux" SRL

Сар
Soc

tal
al

l44-BN 28.09.2022 37 500,00 45 000,00 з1.|2.2022

,oInoxplus"
SRL

Сарi

socj

ital

ial
145-BN 28.09.2022 12 383,33 l4 8б0,00 з1.12,2022

,,LIMANI-
GRUP,,SRL

Capital
social

l46-BN 28.09.2022 б7 980,00 81 576,00 з1,12.2022

(Selecta|i lеrmеп.ul, de ayleplare respectal. (|alcularea lеrп,tепеlоr prellйzt,tte cle l,egect tlr, ]з] сliп з
iulie 20l 5 priviпe] achizi!iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr cle ctsle7llctre, ,\е e.f'ectttectzii iп
ссlпfоrmilаlе ctt prellederile TITLULUI IV Capiloltl I (Calcttlarect T'erпtanttltti) ctl Crlclult,ti Cil,il ctl
Rерлt Ь l i с ii Мо l dol,a),

рriп рrеzепtп clare cle seamci, grupul cle Iuсrч rlесIоrd сd tеrmепttl с|е a;leptttre репtrtt iпсltеiеt,еч
coпtructtt!tli/coпtractelor iпdiсоtе а fost respeclat (ехсерfiпсl cпzurile prevcixute cle art. З2 пtiп. (З)
al Legii пr. 13] diп 3 iulie 2015 priviпcl achizi1iile publice ), precitпt;i cr't iп caz,ttl rlерuпеrii
colttesta|iilor;i/sпlt recep|iotl|trii rapoarteIor cle mопitоrizоrе, пcestaa uu.|bst exatllittttte;i
solu{iottctte,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul cle luсru репtru achizi|ii сопlirmd соr9,._q{1уу!!.ц.еа ctesfisurcirii
l,igtlu rа.

Preqedintele Grupului de luсru репtru achizi{ii:

ALEXANDRU GANACIUC

'-J#;}
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   √ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr.3 din 29.09.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s. Copceac 
Localitate s. Copceac 
IDNO 1007601010747 
Adresa UTA Găgăuzia s. Copceac str. Lenin 124 
Număr de telefon +37329450236 
Număr de fax +37329450238 
E-mail oficial  primaria_copceac@mail.ru 
Adresa de internet copceac.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Talmaci A. 079592059 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri  
√ Licitație deschisă   
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

□ Bunuri  
□ Servicii   
√ Lucrări  

Obiectul achiziției Construcția bazinului deschis de înot în satul 
Copceac, UTA Găgăuzia 

Cod CPV 45200000-9 
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-1661782563682  
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1661782563682  
Data publicării: 29.08.2022 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 29.08.2022 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062489/  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 
electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare √ Buget de stat;  
□Buget CNAM;  
□Buget CNAS;  
□Surse externe;  
√Alte surse: Buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9 114 542.13 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1661782563682
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062489/
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(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) 

[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 19.09.2022, ora 15:00), au depus oferta 1 (unul) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „ZAGORLAR” 1017611002649 Dimitroglo N.D. 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL „ZAGORLAR”    
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică +    
Propunerea financiară +    
DUAE +    
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

+    

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

 
1 DUAE prezentat  
2 Formularul ofertei prezentat  
3 Cerere de participare prezentat  
4 Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat  

5 

Scrisoare de garanție bancară p/u 
participare cu ofertă la procedura de 
atribuire a contractului de achiziție 
publică  

prezentat  

6 Grafic de executare a lucrărilor detaliat prezentat  

7 

Declarație privind experiența similară 
Ofertantul trebuie să demonstreze că a 
finalizat în ultimul an un contract ce au 
avut ca obiect execuţia unor lucrări 
similare cu cele ce fac obiectul 
contractului ce urmează a fi atribuit, 
cel puţin egal cu  75% din valoarea 
viitorului contract.  Atașați contractul, 
PV la contractual furnizat și o 
scrisoare de recomandare la contractul 
furnizat. 

prezentat  

8 
Declarație privind lista principalelor 
lucrări        executate în ultimul an de 
activitate 

prezentat  
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9 

Declarație privind dotările specifice, 
utilajul și echipamentul necesar p/u 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului, cu anexa pasaporturi 
tehnice pentru fiecare masina 
specializata. 

prezentat  

10 
Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea                                   contractului 

prezentat  

11 
Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de aceștea 

prezentat  

12 
Lista subcontractanților şi 
partea/părţile din contract care sunt 
îndeplinite de aceştia 

prezentat  

13 Angajament terţ susţinător financiar 
(daca este caz) neprezentat  

14 
Angajament privind susţinerea tehnică 
și profesională a ofertantului/grupului 
de operatori economici (daca este caz) 

prezentat  

15 Declaraţie terţ susţinător tehnic (daca 
este caz) prezentat  

16 Declaraţie terţ susţinător profesional 
(daca este caz) prezentat  

17 

Aviz p/u participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor 

prezentat  

18 Informații generale despre ofertant prezentat  
19 Devizele de cheltuieli ale ofertantului prezentat  

20 Cazier judiciar (valid in perioada 
achizitii comerciale) prezentat  

21 

Dovada înregistrării și extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice (in ultimei trei luni), în 
conformitate cu prevederile legale 

prezentat  

22 Certificat privind lipsa datoriilor la 
Bugetul                       de Stat prezentat  

23 

Deținerea de laboratoare proprii 
autorizate și acreditate, sau contracte cu 
aceste laboratoare pentru materiale 
incluse în ofertă 

prezentat  

24 Certificatul persoanei responsabile 
pentru securitatea sănătății prezentat  

25 Raport financiar pe baza datelor din 
anii     (2019-2021) prezentat  

26 Nivelul minim de lichiditate în mărime 
de      120%  prezentat  

27 
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 
3 ani 
 

prezentat  

28 

Extras din contul current bancar despre 
disponibilitate de bani lichide sau 
certificate bancar de linie de credit din 
ultimei 3 zile lucratore dupa achiziția 
comercială cu stampila umeda bancii. 
Ofertantul trebuie sa furnizeaza acest 
document la cerere în original 

prezentat  

29 

Certificat de atribuire a conturilor 
bancare eliberat de banca detinătoare 
de conturi comercială cu stampila 
umeda bancii din 2022 an 

prezentat  
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30 
Certificat privind atestarea 
dirigintelui de șantier în domeniul 
relevant 

prezentat  

31 

Certificat ISO 9001 
Sistemul de management al 
calității lucrărilor respectind 
art.23 al Legii nr.131 din 
03.07.2015 

prezentat  

32 
Certificat ISO 14001 
Sistemul de management al 
protecției mediului art.24 al 
Legii nr.131 din 03.07.2015 

prezentat  

33 

MINISTERUL FINANȚELOR ORDIN 
Nr. 145 din 24-11-2020 cu privire la 
aprobarea Declarației privind 
confirmarea identitații beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru participarea 
la activităț ale unei arganizații sau 
grupări criminale, pentru corupție, 
fraidă și\sau spălare de bani 

prezentat  

34 
Certificat de conformitatea pentru 
materiale incluse în ofertă 

 Certificate trebuie sa fie in vigoare 
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)* 

MDL 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 SRL „ZAGORLAR” 9 104 722,32 + + + 

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 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot √        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
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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  √                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(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  
Modificările operate  

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire în 
baza deciziei grupului de lucru nr. 2  din 20.09.2022 s-a decis:  

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Construcția 
bazinului 
deschis de înot 
în satul 
Copceac, UTA 
Găgăuzia 

SRL 
„ZAGORLAR” 1 9 104 722,32 9 104 722,32 10 925 666,67 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „ZAGORLAR” 21.09.2022  e-mail: zagorlar777@mail.ru  

(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 

Întreprin
derea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen 

de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
„ZAGORLAR” 

Cu capital 
autohton 

№ 
139 

29.09. 
2022 

45200000-9 9 104 722,32 10 925 666,67 31.12.2023 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

mailto:zagorlar777@mail.ru
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Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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: 
 
 
 
 
 
    Talmaci A.    ____________________ 

(Nume, Prenume)    (Semnătura) 
 

L.Ș. 
 















DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. 58 din 29.09.2022

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autorit5tii contractante Inspectoratul GeneTal al Politiei al MAI
Localitate mun. Chisinбu
IDNo 1013б010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Num5r de telefon 022-868_ 1 з0
E-mail oficial achtzitii@igp.gov.md
Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-mаil)

Nicu Belitei, nicu.belitei@igp.gov.md,
0601 1 13з7

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizitie repetat5 (duрd caz) Nu
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Luсrёri

Obiectul achizi{iei Luсrёri de instalare а panourilor fotovoltaice la
sediul Inspectoratului de politiei criuleni

Cod СРY 45200000-9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Nu se aplicй

Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guчеrпаmепtаl

)!:.у|)4, . лцЦt? d 9J". g,9 ulЗd)

Nr: осds-ЬЗwdр 1 -MD -| 660'/ з 699297 9

Link-ul :htфs ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 6607З б 99297 9?taЪ:contract-notice
Data publicбrii: I7 .08.2022

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://politia.md/sites/default/fi les/ims 000 1 . pdf

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Г)аtа:-
Link-ul:-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

Nu se арliсй

sursa de finantare Buset de stat

Yаlоаrеа estimatй Qei, fdrd TVA) 665 710,00
3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitйrii clarifi cйrilor |9.08,2022
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

l}ttltli ziua! l)lasali ча гоg 1-1гoiclctLtl

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Proiectul poate fi examinat la sediul Inspectoratului General
al Politiei. mun.Chisinбu. str.Tiraspol 11/1



Data transmiterii |9.08.2022

Data solicitirii clarific5rilor 2з.08.2022

Ехрчпеrеа ýuccintй а solicitйrii de
clarificare

(]агс r,a ll tеrпrс,пш1 dc achitare а 1itсгiiгiltlг'/

Ехрuпеrеа succinti а rйsрuпsului in decurs а 30 de zile din data prezentйrii facturii fiscale (е-

factura).
Data transmiterii 24.08.2022

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 2з.08.2022
П',хрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Se va accepta prezentarea garan{iei репtгu burra exectt{ie а

сопtгаtului sttb Гоrпrй de re[ineri sttccesive din Гасturilе

раг{iаlе репtru situaliile de luсrйri, pilri la atingerca unui
pгocettt dc 5 % dirr чаlоагеа contractului.

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Garan}ia de Ьuпй execu}ie va fi constituita in conformitate cu
condifiile din anuntul de participare pct.18 qi va constitui
10% din valoaro contractului atribuit. Respectiv formele
acceptate sunt : а. scrisoarea de garanlie Ьапсаrй eliberatй de
о Ьапсё соmеrсiаlй, Ь. transfer la contul autoritёlii
contractante

Data transmiterii 24.08,2022

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 26.08.2022
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Ctiiet de sarcini - poz.28 si 29 se c{Lrblezrzi

Ехпuпеrеа succintй а rйsрuпsului sunt pozitii separate
Data transmiterii 28.08.2022

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 26,08.2022
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Caiet de'sarcini - ро7'
i ltcl rtse aceste irrscri ptii

Арliсаrеа iпsсгiрliilог - rtnde sunt
са mаtеriаl '?

Ехrrчпеrеа succintй а rйsрuпsului Examinati catalosul de preturi

Data transmiterii 28.08.2022

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 26,08,2022
Ехрuпеrеа succintЁ а solicitirii de
сlаrifiсаrе

Caiet de sаrсiпi - роz.2Iпtrеruрбtог atutonrat dilЪrеп{iаl 4-poli
Аt]А,г34-4рlС]63Аl30пrА la mопtzlrе,
?_lпtгсгLtраtсlr aulclmat dilЪгеrrliаI
4РlСбЗА/30пTА. Unde este corect ?

dаr utilai роz.З5
4-poli АвАтз4-

Ехпuпеrеа succintй а rйsрuпsului Ati mentionat pozitii identice
Data transmiterii 28.08,2022

Data solicitirii clarifi сйrilоr 26.08.2022
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

C]aiet de sarcini - роz,.2Iпtrеruрбtог atrtomat dit-ererrýial 4-
poli А[}А'ГЗ4-4Р/С63А/ЗOmА [а пrопtаге,..dат utilai р<lz.З5
iпtгеruрltоr automert dilЪгеп{iаl 4-poti АRАТ34-
4I'lC]50A/30nrA. Unde este соrесt ?

Ехпuпеrеа succintй а rйsрuпsului intrebarea se repeta

Data transmiterii 28.08.2022

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: пu sunt



5. Рffпi la termenuI-Iimitй (data 02.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 4 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de сйtrе
operatorii economici:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Habsev Grup S.R.L. 1 00660003 8877 Gheorshe Habed
2. АМ Sisteme S.R.L. 1010600043517 Andrei Меrеасrе
3. Mentox S.R.L. 1 00660001 71 33 Isоr costisa
4. Zepto S.R.L. 1018600024415 Dmitrii Rotari

Denumire document

Denumirea operatorului economic
}labsev Gruр

S.R.L.
АМ SisterTe

S.R,L.
Mentox,S.R.L. Zepto S,R,L.

Dосumепtеlе се constituie oferta
(se vа сопsеtппа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DUAE prezentat preZentat prezentat prezentat

specificatii tehnice preZentat prezentat

Ф
!
(с

Ф

(n

,cdЕ
(n

Ф

сd

о

с.)ч
о.
cJ

)(ý

о
(d
f
.о
о

Declaralie privind valabilitatea ofetlei репtгu о
duratё de 30 de zile calendaristice (сопfоrrт

Anexei пг.8)
prezentat pгeZ9ntat

Garantia pentru оfеrtб 2О% (conform Anexei пr.9) prezentat DгeZentat
Dосumепtе de calificare

Se уа сопsепlпа рriп: prezeпtclt, перrеzепtаl, пtt соrе,slэuпdе

Gгаfiс de ехесutаге а luсrйгilог
(сопfогm Anexci пr. l0) pгezentat рrеzепtаt

Сегtifiсаtе de сопfогr-пitаtе/ calitate репtгu
рапоtlгilе foгovoltaice ýi репtru iпчегtоаге

prezentat preZentat

Dесlага{iе privind соrеsрuпdегеа рапоuгilог
fotovoltaice cu standardele din Republica

Moldova, inclusiv $i gаrапtiе репtru acestea.
preZentat prezentat

Declaralie privirrd ехреriеп(а sirni lаrй (сопfогrп
Anexei пr, l2)

prezentat pгeZentat

Dесlага[iе pгivind dotйrile specifice, utilajul 9i
echipamentul песеsаг репtru indeplinirea

coresputrzёtoaгe а contractului (сопfогm Anexei
пr. 1 4)

prezentat ргеzепtаt

Dесlагаliе ргiчiпd peгsorralul de specialitate

ргорus реrrtгu irTplerrlentarea contгactulr"r i

(сопfогm Anexei пr. l 5)
preZentat ргеzепtаt

Certificate de аtеstаге profesiorlalб prezentat pгeZentat

Lista suЬсопtгасtап{ilоr gi рагtеа/рбг{ilе din
contract саrе sunt indeplirlite de aceqtia (сопГоrпl

Anexei rrr. l6)
ргеzепtаt prezentat

Inforrna{ii privind аsосiегеа (сопfоrm Anexei
пг.1 7)

prezentat pгeZentat

Angajament tег! sus{iпёtог financiar (сопiоrm
Anexei пг.l8)

preZentat prezet-ttat

Angajarnent pгivind suslinerea tеhпiсй qi

ргоfеsiопаlй а oГeгtarrtului/grupuiui de орегаtогi
economici (сопfЬrrт Anexei пг. l9) __

pгezentat ргеzепtаt

Dесlага{iе tег{ susliпёtог tehnic (сопfогm Anexei
пr.20)

pгezentat ргеzепtаt

Decl аrа(iе tеr! sus{i пбtоr рrоfеs i опаl (corrforrr-r

Anexei пг.2 l) prezentat prezentat

Aviz репtгu рагtiсiраrе la licitaliile publice de
luсгбгi din domeniul construc{iiloг gi instalaliiloг

(сопfоrrт Anexei пг.22)
neprezentat prezentat



7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu cerin{ele solicitate:

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei cu
сеriп{еlе stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-a
solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalificali:

conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. а) din Legea пr. 1 З 1/20 1 5 privind
achiziliile publice, qi апumе -,,ofertantul nu indeplineEte cerinlele de саlifiсаrе Ei
seleclie".
Nu а fost pгezentat Avizul pentru participare 1а licitaliile publice de lucrlri din
domeniul сопstruс{iilоr qi instalaliilor eliberat de сйtrе Agen{ia pentru Supraveghere
Tehnicй.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Репtrч fiесаrе lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Pre{ul cel mai scйzut

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пч se арliсй

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: пu se aplici

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei

(йrё ТVА)*

Cantitat
eýi

unitate
de

mаSurа

Corespundere
а cu сеriп{еlе
de calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrйri de instalare а
panourilor fotovoltaice

la sediul
Inspectoratului de
Poliliei Criuleni

Habsev Gruр
S.R.L.

553 104,86

1 buc.

+

АМ Sistenre
S.R.L.

554 80б,бб + +

Merrtox
S.R.L.

561702,88 + +

Zepto S.R.L. 607 895"67 + +

Data
solicitйrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatй
Rezumatul rйspunsului
опеrаtоrului economic

07,а9.2022

АМ Sisteme
S.R.L., Mentox
S.R.L., Habsev
Grup S.R.L.

S-a solicitat justifi саrеа
prelului anormal de scбzut.

OpeTatorii economlcl аu
prezentat аrgumепtаrеа prelului

апоrmаl de scйzut, йcAnd rеf'еrirе
la reducerile ре care le delin la

diferili furnizori, totodatй
motivArrd miс;оrаrеа рrеlurilоr
prin rеduссгеа clreltuielilor de
rеsiе si а berreliciului de deviz.

09.09.2022
Habsev Grчр

S.R.L.

S-a solicitat prezentarea
Aviztrlr"ri pentru participare la
licitaliile рuЬliсе de luсrйri din

dornerriul construcliilor qi

instalaliilor eliberat de сйtrе
Agenlia репtru Supraveghere

Tehnicd

Ореrаtогul economic nu а
prezentat rlsputrs la clariflcйri.

Motivul respingerii/descalifi сйrii

НаЬsеч Gruр
S.R.L.

4

Denumirea
operatorului

economic



Denumirea lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate
;i unitate

de
mаsurа

Рrе{ul unitar
(ff,rй ТVА)

Pre{ul total
(fйr5 ТVА)

Preful total
(inclusiv
тчА)

Luсrйri de
instalare а

рапOuril0r
fotovoltaice la

sediul
Inspectoratului de
politiei criuleni

АМ Sisteme
S.R.L. 1 Ьuс. 554 80б,бб 554 806,бб 665 767,,99

14. in чrmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраrЁrii ofertelor depuse in саdrul рrосеdчrii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizi}ie publicй/acordului-cadru:

1б. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului - б zile calendaristice din data transmiterii
соmчпiсf,rii despre rezultatele procedurii.

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

I)епumirеа
ореrаtоrчlчi

economic

intreprin
derea

Nчmirчl
qi data

contractului

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifйrй ТVА inclusiv

тчА
Ам

SISTEME
S.R.L.

Сu capital
autohton

1 39-
LC 29.09,22

452000
00-9

554 80б,бб 665 767,99 з|.12.2022

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul cle luсru declarй сd tеrmепul de aqteptare репtru iпсllеiеrеа
coпtractului/contractelor iпdicate afost respectat (ехсерtfrпd cazurile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum Ei сd tп cazul dерапеrii coпtesta|iilor qi/saa
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aufost ехаmiпаtе qi sola|ioпate.

Рriп рrеzепtа dare de sепmd, grupul cle luсrч репtrч асhiфii сопJirmd corectitudinea rlesfdEurdrii procedurii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

Conducitorul grupului de luсru pentru achizi{ii

15. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtru achizi{ii:

Denumirea ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

АМ Sisteme S.R.L., Habsev
Grup S.R.L.' Mentox S.R.L.,
Zepto S.R.L.

14.09.2022 SIA RSAP, e-mail

1ъl l:xJ *'о=,

pt-,.#

;::/'0l зооlý-.

|Ior. ссне9}

Alexandru GANACIUC





























DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

V
tr

tr

Nr.51 din28.09.2022

cu privire la autoritatea contractanti:

te cu privire Ia procedura de atribuire:

mirea autoritl{ii contractante IMSP Centrul Nafional de Asistent[ Medic?la
Urgentd Prespitaliceasc6
mun. Chisindu
101s600032824
mun. ChiEindu, str. Constantin VArnav, l6
022 28-62-70
022 28-65-01
c nam up. ac hizitii@ambu I anta. md

de internet www.ambulanta.md
na de contact (nume, prenume, telefon, e- Pestereanu Nina, 022025907

c nam up. ac hizitii@,ambu I anta. m d

procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de prefuri M
Licitalie deschisd I
Altele: /l

obiectului contractului de achizitie/
ului-cadru

Bunuri I
Servicii I
Lucrdri M

ul achizi(iei Lucrlri de repara{ii curente a inciperilor SAMU
Ciocana

motivului/temeiului privind alegerea
urii de atribuire (in cazul aplicdrii altor proceduri Nu se aplicd

ura de atribuire (se va indicu din cadrul
' ului guvername nt al www. mt e nde r. gov. md.l

Nr: ocds-b3wdp1 -MD- 1 6583872 59420
Link-ul : www.mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD- I 658387259420
Data publicdrii: 21.07 .2022

a de achizifii publice utilizatl
achizitii.md tr

e-licitatie.md M

ura a fost inclusi in planul de achizi{ii
a autoritl{ii contractante

MDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Link-ul:

i qi instrumente specifice de atribuire
Acord-cadru I
Sistem dinamic de achizitie I
Licitalie electron icd n
Catalog electronic n

de finanlare

Buget de stat n
Buget CNAM M
Buget CNAS n
Surse externe I



6. I formafii

rificiri privind documenta{ia de atribuire:
va in cazul in care au fost solicitate clarificdri

4. odificlri operate in documenta{ia de atribuire:
ya in cazul in care au fost

ni la termenul-limitl (data 03.08.2022, ora 10:00), au depus oferte 3 ofertan(i:

ratorii
privind ofertele depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de cltre
economici:

'malia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerin;ele din
nu corespunde (tn cazul candumentatia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat,

Alte surse:

rea estimatd (e|.fara TVA

solicitlrii clarilicirilor
mirea operatorului economic
nerea succinti a solicitirii de clarificare
nerea succintl a rlspunsului
transmiterii

matul modificlrilor
in BAP/alte mijloacelor de informare

imitl de depunere qi deschidere a

numirea operatorilor economici Asociatii/administratorii
acons" SRL l 0 l 860000s878 Conform SIA RSAP

nstruct" SRL r019600004236 Conform SIA RSAP
onir" SRL l 0046000 1 8804 Conform SIA RSAP

Denumire document
Denumirea operatorului economic

"Kedacons
,,SRL

"Master-
Construct"

SRL
Documentele ce constituie oferta

va consemna Drtn.' entat, neprezentat, nu c

ia pentru ofertd

rea tehnicd

financiard

Documente de calificare
in: prezentat, neprezentat, nu c

Iie privind valabilitatea ofeftei

cat privind lipsa / existen(a restanfelor fata de bugetul
ional, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat

a de garantie a lucrarilor

'ul a fost prezentat, dar nu corespunde cerin{elor de calificare))



forma{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

*in
cuc

ii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

tru elucidarea unor neclaritrli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
nfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de sclzut) s-a

icitat:

anf ii respin;i/descalifi ca(i:

alitatea de evaluare a ofertelor:
ntru fiecare lot M
ntru mai multe loturi cumulate I
tru toate loturile I
limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicayiJ

tificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. c iul de atribuire aplicat:
P ul cel mai scdntt V

I cel mai sc[zut I
mai bun raport calitate-pret n
mai bun raport calitate-cost I

& tn care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate 'riteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor a/brente)

t2.l fia privind factorii de evaluare aplica(i:
(Se va pentru loturile care au.fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1 sau cel mai bun raport

:azul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul oferteifinale (Informalia privind ,,Corespunclerea
'rinlele de calificare " ;i " Corespunderea cu specifica{iile tehnice " , s;e va ,onir*ro prin; ,, + ,, in cazul

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucriride repara{ii
curente a inclperilor
SAMU Ciocana

"Kedacons" SRL 31t953,44
"Master-
Construct" SRL

3820t7.15

"Camonir" SRL 411773,24

Informa(ia solicitatl Rezumatul rEspu nsului operatorului economic

511307

10.08.2022

Sol icitarea explicafi ilor cu
privire la intrebuinfarea

prefurilor exagerat de mari la
unele pozilii

Explicalii au fost transmise la data de 12.08.2022
prin care "Kedacons" SRL a explicat preful
majorat la unele pozilii din deviz prin prisma
dezechilibrului major in economia RM, care a dus
la o cregtere generald a preturilor, respectiv qi a
mterialelor de constructi i.

Motivu I respingerii/descalifi clrii

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I

cal,

8.



aluarea ofertelor:
va completa in cazul tn care rtele au reevaluate re tat

t4.i
d

urma examinrri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

ribuirea contractului de bl icdlacordul ui-cadru :

"kN I: Suma contractului se diminuiazd, cu 840626 lei, u.m"o.e u erorilor aritmetice.

Anul]area procedurii de achizilie publicd:
In tepeiul art.71 alin.
Arglmentare:

publice,

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Selecta|ilermenuldea;teptarereSpectat.Calculareatermenelorp,u,d,utu
achizigiile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLjLU1 U
Capitolul I (Calcularea Termenului) al codului civil al Republicii Moldova).

ul reevalulrii ofertelor

Denumirea lotului
Denumirea

operatorulu i
economic

Pre(ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

Lucrdri de reparatii curente
a inciperilor SAMU Ciocana 304949,23 365937,97*

ls. I formarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denuqrirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Kgd tcons" SRL 17.08.2022 e-mail,,MA .er-Construct" SRL 17.08.2022 e-mail
"Catl onir" SRL 17.08.2022 e-mail
(lnJbr

realiz
2reaoperaloriloreconomiciimplica7iinproceduradeatribuired,'p
zd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitriile publice)

inc
micr

nr. I

zul in care valoarea estimatd a contractului este mai
L decdt pragurile prevlzute la art.2 alin. (3) al Legii
3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicarii pri,
miiloace electronice si/sau fax I
! ll zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n

in cazul in care valoarea estimati a contractului este egald
sau mai mare decdt pragurile prevdzute laart.2 alin. (3) al
Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
mij loace electronice Ei/sau fax n

17. Contractul de achizi(ie / acordul-cadru incheiat:

Dr

op(
el

numirea
ratorului
onomic

intreprind
erea

Numlrul qi data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractulu i

fiirl TVA inclusiv
TVA

"Kedacons"
SRL

Cu capital
autohton Nr.45 din28.09.2022 4520000

0-9
304948,23 365937.87

Recep{ia finald
a lucrdrilor

Ivroollrcarlle operate

Nr./
lot UM Canti

tatea
Pre(ul total
(fIrI TVA)

I
"Kedacons"

SRL
Proiect I 304949,23



18. In rrma{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeazl doar in
ul in care la procedura de achizi(ie publici au fost aplicate criterii de durabilitaie qi s-a incheiat
tract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Auf st aplicate criterii pentru achizilii pubrice durabile (uct iritii *.ritr (DA/NU)
Valo
Pent

rrea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
u care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicayi suma cu TVA)

Codr
dura

Crite
criter

I cPv al lotuluilloturilor pentru care au fo.t aplicat* .rit".ii d.
lilitate:

riul de atribuire pentru
ii de durabilitate:

lotul/loturile pentru care au fost aplicate
PreSul cel mai .tcdzut D

Costul cel mai scdzut D

Cel mai bun raport calitate-prel o
Cel mai bun raport calitate-cost a

3 iulie
de mot

C

A

'in prezents dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheiereo
:tului,/contractelor indicate afost respectat (exceptdncl cazurile prevdzute cle art. 32 aiin. (3) ol Legii nr. l3l din
2015 privind achiziliile publice), precum Ei cdin cozul clepunerii contestatiilor si/sau recepliondiii rapoartelor
itorix,are, ocesteo au fost examinate Ei solu(ionate.

'in prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea clesfdsurdrii proceclurii cle
ie,fapt pentru care poartd rdspuntlere conform preveclerilor legole tn vigoare.

rnducltorul grupului de lucru pentru achizilii:

atol FORTUNA
...-^{d6fiirutura;

_ .- ,-"rsr so'"lu a"v46'i' r

6'-,,'".#.,f,",fu\tW







DARE de SEAMA
privind atribuirea contractului de achizifii pubtice

nr. ocds-b3wdpl-MD -16599 46164126 din 29 septembri e 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

Denumirea autorititii contractante ; Consiliul Raional Hincesti
Localitate mun. Hincesti
IDNO 1010601000070
Adresa mun.Hincesti, str. M. Hincu, 138

Numir de telefon 0269220s8
Numir de fax 026922058
E-mail oficial consiliul@hincesti.md
Adresa de internet www hincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Lupagcu Simion, tel. 068101202, e-mail-
hinc e sti. ach izitii@smai l. c om

Tipul procedurii de atribuire aplicate +Licitatie deschisd
Procedura de achizitie renetati (duoa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n

Obiectul achizifiei Echipament pentru dotarea Centrului
Perinatolosic ul Snitalului Raional Hincesti

Cod CPV 33 100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
wwv.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 6 5 9946 I 64 I 2 6

Link-ul:
htto s : //achi zitii.mdl r o I public/tende r I 21 0 6 123 4 I
Data publicirrii: 08.08.2022

Platforma de achizitii nublice utilizatd + achizitii.md; r e-licitatie.md; a yptender.md

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:29.08.2022
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achrzilie
rLicitatie electronici nCataloe electronic -da

Sursa de finantare rBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse exteme; nAlte surse: [Proprii]

Valoarea estimatl Aei, /drd TVA) r s83 333

Data solicitdrii clarificirilor 8 aue2022,17:29
Denumirea operatorului economic



Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Buna ziua, Va rugam sa acceptati ventilator cu
compresor pe troleu si cu alimentarea din reteagaze
medicale.

Expunerea succinti a rispunsului Raspunsul specialistilor este: conform specificarii
colicitate.

Data transmiterii 9 aus 2022.10:54

Data solicitirii clarificirilor f, 9 aus.2022.15:09
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Va rugam sa argumentati necesitate fluxului
inspirator maxim de mai mult sau egal de 240
l/minut, la fel cit si buton oxigen 100% cu flux mai
mult sau egal de 240 llminut Valorile date sunt
doar pentru limitarea spectrului de comcurenta.
Solicitam sa se modifice la mai mult sau esal de
150 l/minut.

Expunerea succinti a rdspunsului
Parametrul dat va fi folosit pentru reanimare de
urgenld cu flux mare gi concentra{ie mare.
Parametrul dat nu va fi modificat, sunt mai mulli
produc6tori care au parametre pneumatice care se

incadreazd, in necesitilile institufiei. Ca exemplu:
Gentinge Grup. Philips, Vyaire Medical etc.

Data transmiterii l0 aus 2022,08:46

Data solicitlrii clarificirilor I I aug 2022,15:02
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de
clarificare

Parametrii Antepartum si Intrapartum - specificatii
sunt pentru monitoare de 2 tipuri diferite. Pentru
characteristicile pe care solicitati este parametrul -
Intrapartum!

Expunerea succinti a rdspunsului
Pentru un singur monitor

Data transmiterii 12 au92022,14:22

Data solicitirii clarificirilor 1i aug 2022,16:20
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Buna ziua. Va rugam sa includeti caietul de sarcini
in format word. Multumesc anticipat.

Expunerea succinti a rlsnunsului
Este incarcat de la initierea procedurii. Urmariti
atent documentatia de atribuire.

Data transmiterii 12 aus.2022.14:24

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care au fost operate modificdri)

Rezumatul modificirilor



Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul de zileJ-

5. Pffni la termenul-limiti (data 30.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 4 ofertangiz

6, Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic " IDNO Asociatii/
administratorii

1 .SRr,, DalaControl'' r 00360000793 5 Alexandru Grabazei
2 SRL ,,Triumf-Motiv" r0r2600021180 Jishili Tatiana
a
J SR',, GBG-MLD'' 10036001 17582 Tudor Ceaicovschi
4 SRL,,Intermed" r 002600034804 Natalia Chicu

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
,rDataControl"

,sn
,,Triumf-
Motiv"

SRL
,,GBG-
MLDU

sftI,
,rlntermedt'

(se
Documentele ce constituie oferta

vq consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd Drezentat prezentol prezentat Drezentat
Propunerea f,rnanciard Drezentat prezentat Drezentat prezentat
DUAE Drezentat prezentat Drezentat prezentat
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentqt prezentat prezentat

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

Cerere de participare Drezentat prezentat prezentot Drezentqt
Declaralie privind valabilitatea
ofertei

prezewat prezentat prezentat prezentat

Specificafii tehnice
Drezentat

prezentqt prezentqt prezentot

Specificatii de pret prezentat orezentat Drezentqt prezentqt
Declaralie privind lista
principalelor livrdri similare
efectuate in ultimii 3 ani de
activitate..

prezentat prezentat prezental prezental

Prezentarea de dovezi privind
c o nfo rmitat eal c alitata
produsului

prezentqt prezentot prezentat prezental

Copia pasaportului tehnic si
termenul de garantie (min. 2 ani),
care va derula din momentul
instalarii

prezentat prezentat prezentat prezentat

Angai ament tert sustindtor financiar orezentat prezental prezentqt prezentat
Angaj ament privind suslinerea
tehnicd si orofesionald a

prezentat prezental prezentat prezentat



ofertantului/ grupului de Operatori
economici
Declaratie tert sustindtor financiar prezentat prezentqt prezentat 0rezentat
Declara! e tert sustindtor tehnrc prezentat Drezentat prezentat Drezentqt
Declaralie ter! suslindtor
profesional

prezentat prezentat prezentat prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezewtate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documenta[ia de atribuire ;i se va consemna prin; prel,entat, neprercntat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* In cqzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu speci/icafiile
tehnice " , se ve consemna prin: ,, I " in cazul corespunderii Si prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scdzut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi clrii
SRZ,, Intermed" Oferta depusd depd;e;te valoarea estimativd cu

94,33 %

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate n

4

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fdra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lotul I
Monitor Fetal

Lotul lI
Ventilator
pulmonur

,SRZ

,,DataControl"
370 000

1 buc -r +

^SRZ,, Triumf-
Motiv" 41s 500

I buc + -r

SRL ,,GBG-
MLD'' 417 745

I buc -r +

Lotul lII
Sistem de
diagnosticare
ultrusonor

SRZ.. Intermed"
I 457 487 I buc -r

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informa{ia
solicitat[

Rezmatul rlspunsului operatorului economic



Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut *
Costul cel mai scdzut I

Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost I

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate

14. In urma examiniri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd: da, pentru loturile I Ei III

in temeiul art.7l alin. 1, lit. ,d'gi ,,d- 6" .

Factorii de evaluare Valoarea din oferti 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

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
mdsuri

Pre{ul unitar
(firn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Ventilator pulmonar ,SRI
,,DataControl"

I buc 370 000,00 370 000.00 444 000.00



Argumentare: Lotul I- nu afost depusd nicio ofertd,.

Lotul III - au fost depuse numai oferte care; depdSesc cu 30o% valoarea estimatd a
achizilie i, c alculat d conform pre zentei le gi,.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziite grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ,,DataControl" 05.09.2022 , hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRL ,,Triumf-Motiv" 05.09.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRl,,, GBG-MLD'' 05.09.2022 hince sti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRZ,, Intermed" 05.09.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP

Not6* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art, 3l al Legii nr. I 3I din j iutie
2015 privind achiziliile publice.

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute la art.2

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

+ 6 zile tn cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n

Z Il zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice'si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
A 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin mijloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de aqteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civit at Republicii Moldova.

La09.09.2022 SRL,,GBG-MLD" a depus la ANSC contestafie privind rezultatele procedurii
de atribuire, iar [a28,09.2022 prin demersal nr. G-389 din 28.09.2022 qi-a retras contesta{ia
respectivl

I T.Contractele de achizifie incheiate:

Denumirea
operatorului
economic,

(rDNO)

intreprinderea:

Cu capital
autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital striin

Numirul qi data
contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de

valabilitate a

contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA
inclusiv
TVA

6



SRL ,,
DataControlt'
1003600000793s

Cu capital
autohton

ocds-b3wdp1-

MD-
1659946r64126
/91

din 29.09.2022

73100000-

I
370 000,00 444 000,00

31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se completeazd doar
in cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi(ii
verzi)? NU

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA.I

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel t
Cel mai bun raport calitate-cost .

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru fncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publi
;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, ace

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pe
procedurii de achizi[ie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

LEWNSCHI lurie
Qt{ume, Prenume)



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizigiipublice
de incheiere a acordului_cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.53 din29.09.2022
Date cu privire la autoritatea contractantl:

cu privire la procedura de atribuire:

g
tr

tr

umirea autoritl(ii contractante ysP Centrul N
Urgenta Prespital iceascd
mun. Chisindu
101s600032824
mun. Chi$indu, str. Constar.,tin Va.nau. t6
022 28-62-70
022 28-65-01

ail oficial
cn amup. ac hizitii@amb ul anta. mdde internet www.ambulanta.md

na de contact (nume, prenumijetefon, e_ Pestereanu Ni na, 022025 9 Oi
cnamup.achizitii@ambulanta.md

I procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de preturiE
Licitafie deschisa EI
Altele: il,

ura de achizi{ie repetatd (dupd caz,
I obiectului contractului de achizitie/

Bunuri M Servicii n Lucrdri o

I achizi(iei Dispozitive medicale, consumabite .si pie.e d"
schimb pentru aparata.i medical

nerea motivului/temeiului privind alegerea
urii de atribuire (in cazul aplicarii altor Nu se aplic[

ura de atribuire (se va indica din cadrul
ului guvernamental www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 66O9OS29\U3
Link-ul :www.mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- I 66090829 tZ43

rma de achizi{ii publice utilizatl
achizitii.md !
e-licitatie.md M

de inten{ie publicat in BAp (dupd caz)
Link-ul:

ici qi instrumente specifice de atribuire
icaz)

Acord-cadru I
Sistem dinarnic de achizitie r
Licitalie electron icd n

electronic I

de finan{are

Buget de stat n
Buget CNAM M
Buget CNAS I
Surse externe I
Alte surse:

rea estimatd (ei, fara TVA

rificiri privind documentafia de atribuire:

Data publicarii: 1 9.08.2022



in cazul in care an solicitqte clari,

Modificiri operate in documentatia de atribuire:
eta in cezul in care qu

5. PflnI la termenul - limitl (data 06.09 .2022, ora 10:00), au depuse oferte 5 ofertanti:

6. nformafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de citretorii economici:

(lryfor alia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de atribuireconsemna prin" prezentat, neprezenlot, nu corespunde (in cazul cind clocumentul aTost prezentat, dar nu
ndecer i nle I or de c a I ific ar e) )

{, se

solicitlrii clarificdrilor
umirea operatorului economic

nerea succintl a solicitlrii de clarificare
!glg4 succintl a rlspunsului

matul modificlrilor
icate in BAP/alte mijloacelo. ,1" i"fo.."u..

en-limitl de depunere qi deschidere a

Denumirea operatorului economic Asociafii/
administratorii

-Plus" SRL 1003600077677 Conform SIA RSAP''MED-M'' SRL 102061 I 000359 Confbrm SIA RSAP
"Labromed Laborator" SRL 1012600001177 Conform SIA RSAP"DataControl" SRL r 003600007935 Conform SIA RSAP

Denumire document
Documentele ce constituie oferta
(Se va consentna prin; prezenlat, Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezenlal, nu corespunde

Specifica

lia de pre(
Specifi

calii tehnice

Declara{ie
privind

valabilitate
a ofertei

Cenificat
privind

lipsa sau

existen[a
restan{e lor

fagd de

bugetul
public

national

Declarafie
privind

termenul de
valabilitate

restant

Prezentare
a mostrelor

ontrol" SRL



Informaf ia privind corespu nderea oferteror cu cerin{ere soricitate:

I utilizdrii licitasiei electronice^se va indica prelul ofertei .finale (lnformalia privind "Corespunderea cu cerinyele de

irli"),?rrr^runderea 
cu specificaliile tehnici" , se va consemna prin: ,,+,, in cazul corespunderii Siprin,,_,, in cazul

entru elucidarea unor neclaritrli sau confirmarea unor date privintr corespunclerea ofertei cu cerintelelabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormat a" ,"erri; .-r'*it"iri:'""'

9. fertan{ii respingi/d escalifi cati :

10. itatea de evaluare a ofertelor:

tru fiecare lot M
tru mai multe loturi cumulate I
ru toate loturile n
limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi oferrant: [lndicayiJ

8.

AI

Jur

Denumirea lotului
Denumirea

operatorulu i
economic

397s0.00

Set cricotireostomie

Acumulator pentru
ECG Comen H3
Acumulator pentru
ECG Comen CM
12008

Conform SIA
RSAP

Acumulator pentru
ECG Comen CM
1200A

Acumulator Lithiu-
lon 10,8V I 4,3Ah I
46,4 Wh

Informa(ia solicitatl Rezmatul riispunsului operatorului.cono, i"

mirea operatorului
economic Motivul respingerii/descalifi clrii

ED-M'' SRL Se respirrge ofefta operatorului d"

Anunful de partici

"Labromed
rborator" SRL

Se respinge oferta operatorului ec
nr' 4; 5 9i 6, deoarece valoarea ofertei pentru loturile date depdgegte cu 30% valoarea
estimata a achiziliei qi nu a prezentat mostre solicitate conform pct. l6 (9) din Anun{ul
de participare.

Se respinge ofefta operatorului e"o
deoarece nu a prezentat mostre, solicitate conform pct. r6loy iin Anuntur de

ificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

NJ
b1

Pre(ul
ofertei
(lhrd

TVA)X

Cantitate
;i UM

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

I
MascI laringiani I-gel
u/f

"Ech ipanred-pl us"
SRL 1 50/buc + +

2
PungI pentru ricire
instant I 000/buc

3 ''MED.M'' SRL 678000.00 200lbuc Conlbrnr SIA
RSAP.l "Labromed

Laborator" SRL 98600.00 I 0/buc Conlbrm SIA
RSAP

5 "Labromed
Laborator" SRL 65000,00 l0/bLrc

6 "Labromed
Laborator" SRL 3s800.00 I 0/buc Confbrm SIA

RSAP

7

LaDrorred
Laborator" SRL I 34400,00

l2lbuc
+ +

"Datacontrol" sRL 209040.00 Conform 51a
RSAP*in

Den

It

L

,,D,

[t" 
cont.ol" SRL



Criteriul de atribuire aplicat:

relul cel mai scdzut M
ostul cel mai scdzut r
I mai bun raport calitate-pret D
I mai bun raport calitate-cost n

'::,it:;:,':;;::,!?!'i!l;:;':;:l;;ff;l;sunt apticate mai mutte crirerii de arribuire, se vor indica toate criteriite

12. Informafia privintl factorii de evaluare aplica{i:

::,:';;f::::"::;tru 
loturile care au fost atribuite in baza *iteriitor; cet mai bun raport calitate-prey sau cet mai bun

'aluarea ofertelor:
'eta in cazul in care terlele au reevaluale r,

14.

A

n urma examinrri, evarurrii gi comparSrii oferteror depuse in cadrur procedurii de atribuire s_a decis:
ribuirea contractului de achizitie pubrica/acordului-cadru:

larea procedurii de achizilie publica:
iul art. 7l alin. lir

umentare:

15. I area operatorilor economici despre tleciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

A
in

(r 'ea operatorilor economici i*
i in confornitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2il5 privind achiziliile publice)

real

16. ul de aqteptare pentru incheierea contractului:

'i lermenul de a;teptare rutnnrt

:::,l,rt,:: 
,:r,*.r::l?: d,e^asteyt.1re, se efectueazd in conformitate cu prevecterite

achiziyii se

I 3 I din 3 iulie 201 5 privind achizffipublice,

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculatDenumirea opeE6rujui economic I
rnire factorul I

vul reevaluirii ofertelor
ificirile

Denumirea lotului Pretul total
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

Mascl larinsiani -Plus" SRL 47700,00Acumulator Lithiu-Ion l0"g\z /
Ah / 46,4 Wh

"Labromed Laborator,,
134400.00 161290,00

Denumirea operatorului e"ono*i" Data transmiterii Modalitatea de transmitere
med-Plus" SRL 2t .09.2022

21.09.2022
Laborator" SRL 21.09.2022

ontrol" SRL 21.09.2022

in ca;

decdt
3 iuli

in care valoarea estimatl a contractului este mai mic6
rragurile previzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l3 I din
2015 privind achizitiile publice

V 6 zile in 
"urrlelectronice qi/sau fax a

n llzile in
rnijloace electronice ;i/sau fax tr

in care valoarea estimatI a contractului este egald sau
: decdt pragurile prevAzute la art.2 alin. (3) al*t_egii

din i iulie 2015 privind achizitiite publice

tr llzileincazultran@
electronice qi/sau fax I
tr16zileincar@
mijloace electronice qi/sau fax D

Tt ui) alCoduluiCivit at Republicii Moliova).
TITLULUI IV Capitotul I (Calcularea



I Contractul de achizifie/acordul_cadru incheiat:

D lnumirea operatorului
economic

intreprin
derea

Numlrul
qi data

contractului
Cod
CPV

Valoarea coni*"t"f.ri Termen de
valabilitate al
contractul u i

flrii TVA inclusiv TVA
,'EC

ipamed-Plus" SRL Cu capital
autohton

nr. 49 din
29.09.20) 33100

000-t

397s0.00 47700.00 31.12.2022
,,LA

romed Laborator" SRL
Cu capital
autohton

nr. )u dln
29.09.2022 134400,00 161 280.00 31.12.2022

18. Informafia privind achizi(ii publice durabile (achizi(ii verzi)(rubrica dati se compreteazi doar incare la procedura de achizi{ie publici au fosi apricate criterii de duraf iritate qi s-acontract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):_..-.-

cazul in
incheiat

Aufi
Valoa
au fc

ea de achizi(ie cu TVA di, 
"t aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

CPV al lotului/loru

lpA/ryq -

(indicali .sttma cu TVA)Codr

Cri te
dura

_ -_.-,. - ,-. * o" ,uor aprrsarc crtter[ oe durabilitate:

;,,ilr|:,r,.,Orire 
pentru totut/toturite pentru care au fosr apticate criterii de 

]

Pretrul cel 
^ri .tcdrrrt t

Costul cel mai scdzul t
Cel mai bun raport calitate-preS a
Cel mai bun raport calitate_cost D

Prin
contrr
clin 3
ropoa

Prin t

C

rezento dare de seomd' grupul de lucru declord cd rermenul de o$teptare pentru inclteiereotului'/contractelor inail(1.!r.fusi respectat (excep!frncl cozurite prevdzute cle ari. iz otir. (3) al Legii nr. I3lilie 2015 privind achiziliile publici), precum;i cti in cazul'depunerii contestoliiror;i/sou recepliondriilor de monitorizare, oceosteo aufost ixominote Ei solu\ioiate.

tzento dare de seamd' gr.upul de lucru pentru achizi\ii confirmd corectituclineo ctesfisurdrii proceclurii de',fapl pentru care poartd rdspundere 
"in1or* 

prnvederirttr regore in vigoare.

nducrtorul grupului de rucru pentru achizi(ii: Tatiana BICIC fr,/

W

















DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.52 din29.09.2022

te cu privire la autoritatea contractantl:

te cu privire Ia procedura de atribuire:

V
D

!

mirea autoritlfii contractante IMSP CentrulNalional de Asistenld Medicali
Urgentd Prespitaliceasci
mun. Chisinau
1015600032824
mun. Chi$indu, str. Cgnstantin VArnav, l6

r de telefon 022 28-62-70
022 28-65-01

il oficial cnam up. ac hizitii Qlamb ul anta. md
de internet www.ambulanta.md

na de contact (nume, prenume, telefon, e- Pestereanu Nina, 022025907
cnamu p. ac h izitii@ambu I anta. md

I procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de prefuri n
Licitalie deschisa M
Altele: findicatil a

ura de achizitie
I obiectului contractului de achizitiel

lui-cadru Bunuri M Servicii I Lucrdri n

Produse petroliere

nerea motivului/temeiului privind alegerea
urii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
i decat licitayia deschi

Nu se aplica

ura de atribuire (se va indica din cadrul
' ului guve rname nt al wwv,. mte nde r. gov. md.l

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1660218588245
Link-ul : www.mtender. qov.md/tenders/ocds-
b3wdn I -MD- 166021 8588245
Data publicarii: 1 1.08.2022

rma de achizifii publice utilizatl
achizitii.md tr
e-licitatie.md M

ura a fost inclusl in planul de achizi{ii
a autoritifii contractante

MDa rNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

f de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)
I-ink-ul:

ici qi instrumente specifice de atribuire
;caz)

Acord-cadru I
Sistem dinamic de achizitie I
Lic italie electron icd I
Catalog electronic I

de finan(are

Buget de stat I
Buget CNAM M
Buget CNAS I
Surse externe I
Alte surse:

rea estimatd (e| fara TVA 15805125.00



6. In

arificlri privind documenta(ia de atribuire:
va in cqzul in care au /bst solicitale

ificIri operate in documenta{ia de atribuire:
'tct in cazul in care au tcart,

ni la termenul-limitl 13.09.2022 ora l0:00 au de us oferte 3 oferta

ratorii
privind ofertele depuse;i documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate de cltre
economici:

tii

alia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de atribuire
vo consemna prtn: prezentat, neprezental' nu corespunde (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde
lelor de calificare))

7. In a{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

(lnt
,Ii r
cer

solicitlrii clarifi cirilor
umirea operatorului economic

nerea succintl a solicitlrii de clarificare
nerea Succintl a rlspunsului
transmiterii

matul modificlrilor
icate in BAP/alte mijloacelo, O"l"fo.rn.are

en-limitl de depunere qi deschidere a
;elor prelungit (dupd caz)

Denumirea operatorilor economici Asociatii/administratorii
Lukoil Moldova" SRL l 002600005897 Conform SIA RSAP
to Retail" SRL 1009600044712 Conform SIA RSAP

Moldova" SRL 1002600045798 Conform SIA RSAP

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ICS "Lukoil
Moldova" SRL

"Vento Retail"
SRL

" Petrom
Moldova" SRL

Documentele ce constituie oferta
va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu core

ficaliitehnice
ia pentru ofertd de I o/o din valoarea ofertei IIra TVA

Documente de calificare
va consemna prin: prezenlat, neprezentat, nu core

Prezentat
ratie privind valabilitatea ofeftei
icat privind lipsa sau existerrfa restarrfelor fa{a de
I public national

icat de Conformitate
liatd a statiilor PECO

umirea lotului Pre{ul ofertei
(lAra-fVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
ICS "Lukoil Moldova" SRL

421350llitri"Vento Retail" SRL
"Petrorn Moldova" SRL 0.85 %**

nzin[ AI 95
ICS "Lukoil Moldova" SRL 3,50 Yo**

224900llitri"Vento Retail" SRL
"Petrorn Moldova" SRL 0,85 %**

IDNO

Specificalia de prer Prezentat Prezental Prezenlat
Prezentut Prezentqt Prezentat
Prezentat Prezentat Prezental

DUAE Prezentat Prezentat
P rezental Prezentat P rezentat

Prezenlal Prezental Prezental

Prezental Prezentat Prezentat
Prezenlat Prezentat Prezentat

Nota: Prezentat Prezentat Prezentat

Denumirea operatorului
economic

Motorina
3.50 %o** + +
1,5 Yo** + +

+ +
+ +

1.5 oh** + +
+ +

va

Nu



n cazul utilizdrii licitaYiei electronice se va indica pr-eyul ofertei.finale (tnformalia privind "Corespunderea cu cerinyele delificare" Si "Corespunderea cu specificayiile tehnice,, , ," io ,orrr^no')rin, ,, +,, in cazul corespunderii Si prin ,,_,, in cazul:orespunderii)

Notd**:
valorile din tabeld indicd discount-ul oferit cle operatorii economici, care este $i unul din criteriileatribuire aplicat.

tru elucidarea unor neclarit5ti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cun(ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scrzut) s-ari fr f.

9.O rtan{ii respingi/descalificati:

t0. M alitatea de evaluare a ofertelor:

P, tru fiecare lot M
P

P

ru mai multe loturi cumulate I
ru toate loturile n
limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicayiJ

loturi:J ificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. c teriul de atribuire aplicat:
ul cel mai scdzut n
ul cel mai scdzut I
mai bun raport calitate-pre1 I
mai bun raport calitate-cost n

S

d in vedere specificul obiectului achiziliei precum qi amplasarea pe intreg teritoriului RM a
U/PAMU - urilor din cadrul IMSP CNAMUP, criteriul de atribuire aplicat este: cel mai mare

(in
atri

AI

A

Co
Ce
Ce

di unt oferit si cea mai micf, distanla a staliilor PECO fala de SAMU/PAMU M

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

12. I {ia privind factorii de evaluare aplica(i:
(Se va pentru loturile care au.fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr sau cel mai bun raport
cal,

valuarea ofertelor:
va 'a fn cazul in care o

a solicitlrii Operatorul economic lnforma{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

Motivul respingerii/descalifi clrii

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I

I reevaluirii ofertelor

13. R
'erlele au reevctluate re

Modiflclrile operate



urma examinlri, evaluirii Ei comparlrii ofertelor depuse in
:is:

cadrul procedurii de atribuire s_a

ri buirea contractul u i de achizilie publ icalacordului -cadru :

larea procedurii de achizilie publicd:
temeiul art. lit.

15. T ul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Select

14. i

realiz

publ,

Ar
in
Ar

In ormarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

( area operatorilor economiri i
rzd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. t 3 t din 3 iutie 2il5 privind aJiziliile publicel

'i termenul de a;teptare respectqt. C
inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULIIt tv Capitolul I (Calcularea

Tt 'ui) alCodului Civil al Republicii Moldova).

16. C tractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Cantitate si
unitate de
mdsurl

Pretul total
(fIrI TVA)

Pre(ultotal
(inclusiv TVA)

ICS "Lukoil Moldova" SRL 374450** llitri 8155521,00 9788t23,00
"Vento Retail" SRL 28450**llitri 632443.s0
"Petrom Moldova" SRL 18450**/litri 412911.00 495392,50

TAI 95
lCS "Lukoil Moldova,' SRL 188800**/lirri 4191024.00 s03 7 r 84.00"Vento Retail" SRL 22900** llitri 5 r9601 .00 623567,00
"Petrom Moldova" SRL 13200x*/litri 30 r620.00 361812,00

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitereil Moldova" SRL 15.09.2022
Retail" SRL ts.09.2022
Moldova" SRL 15.09.2022

I ?n care valoarea estirnatd a contractului este mai
rc6t pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii

I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 6 zile in cazul transmiterii co,nrricarii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
tr I I zile in cazul netransmite.il cornrni"a.iiffi
mijloace electronice gi/sau fax n

:ul in care valoarea estirnatd a contractului este egal6
ai mare decdt pragurile prevazute la art. 2 alin. (i) al
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

V I I zile in 
"aart 

transm@
mijloace electronice ;i/sau fax I
n l6 zile in cazul netrarrsrniterii Comuni"ani p.in
rnij loace electronice si/sau fax n

Numlrul gi data
contractului

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului

to Retail" Cu capital
autohton

Nr. 46 din
29.09.2022

33 I 00000- I 1152044.50 1382613,00 31.12.2022

va" SRL
Nr. 47 din
29.09.2022

33 I 00000- I 71453 1 .00 857194"50 31.12.2022

"Lukoil Nr.48 din
29.09.2022

33 I 00000- I 12352545,00 14825307,00 31.t2.2022

Denfrmirea lotului Denumirea operatorului
economic

Discount
(%)

Motdrina
3,50 %,k

1,5 0A*
759046,00

0,85 o/o*

3,50 0h*

I,5 Yo*

0,85 %*

e-mail
e-mail

Denumirea
operatoru Iui

edonomic

intreprin
derea Cod CPV fIrI TVA inclusiv TVA

Cu capital
autohton

Cu capital
autohton



7.In
ca

co

rmafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datr se completeazr doar in
rl in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
ract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fo
:ea de achizilie cu TVA din contract/ c@entu

CPV al lotului/loturilor pentru cure
litate:

ulde atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriide
litate:

(DA/NU)
aloa

care a (indicali suma cu TVA)
Codul
durab

Criter
durab

Prelul cel mai scdzut D

Costul cel mai scdzut D

Cel mai bun raport calitate-pre[ o
Cel mai bun raport calitate-cost D

Prin
c0ntro
3 iulie
de mot

Prin p

C

rezenta dare de seamd, grupul de lucru declord cd termenul cle o$teptare pentru tncheierea'ului/contractelor indicote ofost respectat (excepfinclcazurile prevdzute cle art. sz itin. (3) al Legii nr. l3l clin'015 privind achizi\iile publice), precum;i cdtn cozul clepunirii contesta(iilor qi/sau recep(iond;ii rapoartelor
lorizare, ocestea aufost examinate ;i solulionate.

zento dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii cle
,.fapt pentru care poartd rdspuntlere conform prevederilor legale in vigoare.

nducitorul grupului de lucru pentru achizilii: Anatol FO

incheierea
nr. l3l clin
ropoartelor

oclt

































DARE DE SEAMĂ 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 38a din 30.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Volovița
Localitate rul Soroca s. Volovița
IDNO 1007601003493
Adresa Rul Soroca s. Volovița
Număr de telefon 023046171 069437543
Număr de fax 0230 4626
E-mail oficial Volovita.2011 ,@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Bejenari Natalia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri +
Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Lucrări de reparație curente la străzi din Volovița 
rnul Soroca

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 406 426,29
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental ww. mtender, gov. md)

Nr: 21058950
ocds-b3wdpl-MD-1655985605476
Link:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058950

Data publicării anunțului de participare 26.06.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu + Da□

Sursa de finanțare Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: Buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr.2 din 29.09.2022

Denumirea operatorului economic SRL Primaterax-Nord
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 38a

Data: 29.09.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 339 962.73

Inclusiv TVA: 407 955.27
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 zile de la înregistrarea contractului

mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058950


IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare +
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]

Temeiul juridic Legea 131/2015 privind achizițiile publice,
art.76,alin.(7) 2) a), b).

Creșterea prețului în urma modificării (după
caz)
Modificarea anterioară a contractului de Modificări nu au fost efectuate
achiziții publicc/acordului-cadru (după caz)
Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea, sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor)

Achiziționarea lucrărilor de reparație curente a străzilor din s. Volovița rnul Soroca a fost în cadrul 
procedurii de achiziție nr. 21058950 ocds-b3wdpl-MD-1655985605476 din 06.07.2022
Cîștigătorul a fost SRL Primaterax-Nord cu care s-a încheiat contractul nr.38 din 20.07.2022 cu valoarea 

de 407955.27 lei MD și cu termenul de execuție pînă la 20.09.2022 După modificare contractul nr.38 din 
20.07.2022 termenul de execuției a lucrărilor va fi pînă la 31.10.2022.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea a fost făcută din cauza condițiilor meteo nefavorabile (precipitaților) Nu au fost posibile 
execuția lucrărilor de terasament și amenajare a straturilor suport (conform dimersului nr.129 din 
19.09.2022 a SRL Primaterax-Nord).

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.38a din 
30.09.2022 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de execuție pînă la data 
31.10.2022 a contractului nr.38 din 20.07.2022.

Denumire operator Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz)
economic Fără TVA | Inclusiv TVA

SRL ’’Primaterax
Nord”

Nr. 38a 30.09.2022 S-a prelunjit termenului de execuție pînă la 
data 31.10.2022 a contractului nr.38 din 
20.07.2022 <

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul comunei Volovița Colesnic Iulian

2
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice        
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 11 din 03 octombrie 2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Peresecina 
Localitate Satul Peresecina 
IDNO 1007601003356 
Adresa Str. Ștefan cel Mare 57 
Număr de telefon 023547238 
Număr de fax 023547236 
E-mail oficial  prim.peresecina@gmail.com 
Adresa de internet http://peresecina.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Iurcu Maria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□ Cererea ofertelor de prețuri      Licitație deschisă □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru Bunuri □ Servicii □ Lucrări      

Obiectul achiziției Lucrari de renovare a acoperisului Liceului "Alex. Donici" 
blocul C, din sat. Peresecina, r-ul. Orhei 

Cod CPV 45260000-7 
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: 21062079 
Link-ul: https: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661174949974?tab=contract-notice 
Data publicării: 22.08.2022 

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

Procedura a fost inclusă în 
planul de achiziții publice a 
autorității contractante 

□ Da      Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data: 15.07.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_55_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □ Licitație 
electronică □ Catalog electronic 

http://peresecina.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Sursa de finanțare      Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse 
externe;      Alte surse: programul ,,SATUL EUROPEAN,, 

Valoarea estimată (lei, fără 
TVA) 2 492 629,41 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  23 aug 2022, 12:55 
Denumirea operatorului economic Conform SIA ”RSAP” 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua 
Termen de garantie? 25 ani? Voi glumiti? 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Țigla metalică (gr.0.5 mm / 275 gr / zinc) solicitată are termen de 
garanție-25ani. 

Data transmiterii 24 aug 2022, 09:21 
  
Data solicitării clarificărilor  23 aug 2022, 18:50 
Denumirea operatorului economic Conform SIA ”RSAP” 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Concretizare 
srl proiect gabion va cistiga iar lucrari in Peresecina??? 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Platforma online de achiziții, oferă posibilitatea tuturor 
operatorilor econimici să participe la procedurile de achiziții. 

Data transmiterii 24 aug 2022, 09:23 
  
Data solicitării clarificărilor  25 aug 2022, 20:53 
Denumirea operatorului economic Conform SIA ”RSAP” 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

caiet de sarcini 
poz,37 concretizati vă rog cite bucati de fiecare tip de piese sunt in proiect, 
caci aceastea se comercializează șa bucati dar nu la kilograme (L100x63x6, L-
100mm, Piesa inglobata MN 1-21) 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Am operat modificări F1. O zi frumoasă 
Data transmiterii 26 aug 2022, 08:56 
  
Data solicitării clarificărilor  25 aug 2022, 20:58 
Denumirea operatorului economic Conform SIA ”RSAP” 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

caiet de sarcini 
poz. 22 poz 23 ati indicat sistema de scurgere jgeaburi 100mm si burlane la fel 
100mm ... Vă informam ca sistema de scurgere poate fi de 125mmjgeaburi si 
87mm burlane, sau 150mmjgeaburile si 100mm burlanele. Faceti modificari 
in caietul de sarcini si indicati corect care sistem e la D-stra. multumesc 
anticipat 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Am operat modificări F1. O zi frumoasă. 
Data transmiterii 26 aug 2022, 08:56 
  
Data solicitării clarificărilor  27 aug 2022, 01:53 
Denumirea operatorului economic Conform SIA ”RSAP” 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

termen de 25 ani la lucrari 
Buna ziua. Dvs ati solicitat 25 ani la lucrari, pe cind puteti sa cereti 25 ani la 
garantia materialului. 25 ani nici cladirea pe care va fi acoperisul nu va tine. 
Intrucit este o solicitare abuziva, solicitam sa micsorati termenul de garantia a 
lucrarilor la 5 ani, pe cind termenul de garantie a materialului sa fie 25 ani. 
Multumim 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Am operat modificări în anunțul de participare. O zi frumoasă. 
Data transmiterii 29 aug 2022, 15:12 
  
Data solicitării clarificărilor  31 aug 2022, 14:31 
Denumirea operatorului economic Conform SIA ”RSAP” 
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

caiet sarcini 
dvs ati modificat unitatea de masura poz.37 din kg in buc... care este 
coeficientul de recalcul pentru resurse?? Prezentati rugam F5 pentru poz.37 
pentru ca sa nu apara confuzii 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Am operat modificări în F1, punct 37. Norma da cantitatea în kg. 
Dar 1 bucată – 0,744 kg 

Data transmiterii 31 aug 2022, 15:59 
  
Data solicitării clarificărilor  31 aug 2022, 15:13 
Denumirea operatorului economic Conform SIA ”RSAP” 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

anunt 
Stimata autoritate constractanta, sunt clare unele interese ale dvs, dar explicati 
operatorilor economici interesati referitor la anunt... Dotari specifice cu utilaj 
pt lucrarile dvs necesarul la VIBROREICA 5m si AUTOCISTERNA cu 
dispozitiv de stropire :)) ????? Referitor la certificate... LEMN PRELUCRAT 
CU SOLUTIE ANTIINCENDIARA... dvs aveti in lucrari poz 24.. 
&quot;tratament ignifug&quot;... operatorul economic care v-a ajutat la 
intocmirea anuntului a cam abuzat cu cerintele :) 

Expunerea succintă a răspunsului  

Bună ziua. Proiectul nostru se realizeaza in cadrul programului ”Satul 
European,, si una din cerințe este ca la receptia finala sa fie un reprezentat de 
la Agenția de supraveghere tehnica. Nu vrem sa ajungem in situatia sa nu 
putem receptiona lucrarile, din cauza ca masa lemnoasa nu este prelucrata cu 
material antiincendiar. Am avut așa situatie. 

Data transmiterii 31 aug 2022, 15:59 
  
Data solicitării clarificărilor  31 aug 2022, 16:24 
Denumirea operatorului economic Conform SIA ”RSAP” 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

invelitoare 
Buna ziua. la pt.18,35 solicitati invelitoare metalica Lider 0,5mm grosime, 
Contactati compania Lider conform caruia solicitati dvs si verificati au in 
vinzare tabla vopsita grosimea de 0,5mm ??? Nici Bravo nici Lider nici 
Roofart, cei mai importati distribuitori nu au tabla vopsita tigla sau cutata cu 
grosimea de 0.5!!!!! De ce solicitati ceea ce nu exista pe piata????? Iar daca 
exista si noi nu cunoastem va rugam sa ne spuneti unde se vinde??? sau 
cuadevarat cum deja cineva a mentionat mai sus este favorizata o companie... 
care de fapt va monta nu de 0,5mm.... ROG sa prezentati unde se vinde tabla 
de 0,5mm sau unde a gasit proiectatul la Lider ! 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua Proiectantul și devizierul au proiectat țigla cu așa grosime, ceea ce 
înseamnă că e conform normativelor și pe piață este. 

Data transmiterii 1 sept 2022, 08:28 
  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor 

Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa 
instalatii sau consolidari / inclusiv: adeziv Hillt HIT – RE-500-
SD-0,0452 litl / buc, punct 9 din F1 
Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla vopsita) pentru 
invelitorile acoperisurilor (tip LIDER) (gr. 0,5 mm 275 
gr.zinc/m2), punct 35 din F1 
Confectii metalice diverse (L100x63x6, L-100 mm, Piesa 
inglobata MN 1-21) 
(1 bucată – 0,744 kg), punct 37 din F1 
Perioada de garanție 5 ani 

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

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit (după caz) [Indicați numărul de zile] 



4 
 

5. Până la termenul-limită (data 06.09.2022, ora 16:01), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL Constructiv Grup 1014600001470 Igor Jereghi 
2 SRL Proiect Gabion 1010600016641 Tatiana Bordian 
3 SRL Nisprofcon 1003609010608 Pavel Gutanu 
4 SRL Valdcongrup 1009600000374 Denis Turcan 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
Construct
iv Grup 

SRL 
Proiect 
Gabion 

SRL 
Nisprofc

on 

SRL 
Valdcon

grup 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Formularul ofertei F3. 1, indicînd: 
Valoarea fără TVA, (lei) 
Valoarea cu TVA, (lei) 
Termen de execuție -01.04.2023 (conform 
contractului atribuit) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei, termen de 
valabilitate al ofertei, se solicită 60 zile prezentat prezentat prezentat prezentat 

Devizul de cheltuieli prezentat prezentat prezentat prezentat 
Documente de calificare 

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Garanția bancară emisă de către instituția financiară 
unde se deservește ofertantul în valoare de 2 % din 
suma ofertei fără TVA cu termenul de valabilitate de 
60 zile 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Formularul Standart al Documentului Unic de 
Achiziții European prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificatul/decizie de înregistrare a întreprinderii prezentat prezentat prezentat neprezen
tat 

Extras din Registrul de Stat al personelor Juridice prezentat prezentat prezentat neprezen
tat 

Avizul Agenției de Supraveghere Tehnică, valabil 
la ziua desfășurării concursului prezentat prezentat prezentat neprezen

tat 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la 
bugetul public național, eliberat de către Serviciul 
Fiscal de Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Bilanțul contabil / Ultimul raport financiar, 
înregistrat la Biroul Național de Statistică prezentat prezentat prezentat neprezen

tat 
Declarație privind experiența similară minimum 3 
ani în domeniul: 
Construcții civile, industriale și agrozootehnice 

prezentat prezentat prezentat 
neprezen

tat 

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimii 3 ani de activitate prezentat prezentat prezentat neprezen

tat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea prezentat prezentat prezentat neprezen

tat 
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corespunzătoare a contractului conform procesului 
tehnologic a lucrărilor 
Declarație privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului, însoțită de 
schema de încadrare și salarizare a personajului 
angajat. 

prezentat prezentat prezentat 

neprezen
tat 

Diriginte de șantier atestat, a cărui vechime în acest 
domeniu de activitate nu este mai mică de 3 ani 
pentru domeniul: Construcții civile, industriale și 
agrozootehnice 

prezentat prezentat prezentat 

neprezen
tat 

Lista subcontractorilor și partea / părțile din contract 
care vor fi îndeplinite de acestea, (dacă depășesc 10 
% din valoarea contractului) 

prezentat prezentat prezentat 
neprezen

tat 

Informații privind asocierea prezentat prezentat prezentat neprezen
tat 

Angajament terț susținător financiar prezentat prezentat prezentat neprezen
tat 

Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului / grupului de operatori 
economici 

prezentat prezentat prezentat 
neprezen

tat 

Declarație terț susținător tehnic prezentat prezentat prezentat neprezen
tat 

Declarație terț susținător profesional prezentat prezentat prezentat neprezen
tat 

Graficul calendaristic de execuție a lucrărilor, cu 
reprezentarea grafică a consecutivității tehnologice, 
termenii de execuție a lucrărilor și valorificarea 
mijloacelor financiare 

prezentat prezentat prezentat 

neprezen
tat 

Declarație privind perioada de mobilizare prezentat prezentat prezentat neprezen
tat 

Documente doveditoare privind disponibilitatea de 
personal atestat în domeniul securității și sănătății în 
muncă (în baza legii nr. 186/2008 securității și 
sănătății în muncă) 

prezentat prezentat prezentat 

neprezen
tat 

Manualul Calității 
nu 

corespund
e 

prezentat prezentat 
neprezen

tat 

Laboratoare de încercări și teste a lucrărilor și 
materialelor ce vor fi utilizate prezentat prezentat prezentat neprezen

tat 
Certificat ISO 9001:2015, implementarea sistemului 
de management al calității în domeniul 
construcțiilor. 

prezentat prezentat prezentat 
neprezen

tat 

Certificate de calitate a principalelor materiale, care 
conform proiectului de execuție și devizului de 
cheltuieli vor fi aplicate 

nu 
corespund

e 
prezentat prezentat 

neprezen
tat 

Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor prezentat prezentat prezentat neprezen
tat 

Informație referitor la sistemul de management de 
mediu în întreprindere prezentat prezentat prezentat neprezen

tat 
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Certificatul ISO 14001:2015, imlementarea 
sistemului de management de mediu în domeniul 
construcțiilor. 

prezentat prezentat prezentat 
neprezen

tat 

 (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 

Lucrari de 
renovare a 
acoperisului 
Liceului "Alex. 
Donici" blocul C, 
din sat. 
Peresecina, r-ul. 
Orhei 

SRL Constructiv 
Grup 1 594 028,70 

1 conform 
caietului de 
sarcini 

+/- +/- 

SRL Proiect 
Gabion 1 833 442,14 

1 conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 

SRL Nisprofcon 1 837 423,33 
1 conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 

SRL 
Valdcongrup 1 992 638,00 

1 conform 
caietului de 
sarcini 

- - 
 

* 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 

14.09.2022 SRL Constructiv Grup Se anexează solicitarea Neprezentarea actelor în 
timpul solicitant 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL Constructiv Grup Ne prezentarea actelor în timpul solicitat pînă 
pe 16.09.2022 

SRL Valdcongrup Ne prezentarea actelor solicitate în anunțul de 
participare 

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]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________  

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
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Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ                        
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(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 
100 % 

SRL ”Proiect Gabion” 100 
Prețul ofertei 1 833 442,14 80 80 
Perioada de garanție 5 ani 5 ani 10 10 
Perioada de execuție 01.04.2023 3 luni 10 10 

SRL Nisprofcon 99,83 
Prețul ofertei 1 837 423,33 80 68,74 
Perioada de garanție 5 ani 11 ani 10 10 
Perioada de execuție 01.04.2023 2,5 luni 10 10 

 

1. 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: 

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) 

Lucrari de renovare a 
acoperisului Liceului 
"Alex. Donici" blocul C, 
din sat. Peresecina, r-ul. 
Orhei 

SRL ”Proiect 
Gabion” 

1 (conform 
caietului de 
sarcini) 

1 833 442,14 1 833 442,14 2 200 130,57 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL Constructiv Grup 23.09.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL Proiect Gabion 23.09.2022 SIA RSAP, e-mail 
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SRL Nisprofcon 23.09.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL Valdcongrup 23.09.2022 SIA RSAP, 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) 

15. 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). 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumir
ea 

operator
ului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
”Proiect 
Gabion” 

autohton 46 03.10.2022 45260000-7 1 833 442,14 2 200 130,57 31.12.2023 

 

17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut □ 
Costul cel mai scăzut □  
Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □ 





DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizi^ii publice 
de incheiere a acordului-cadru 
de anulare a procedurii de atribuire 

Nr. DS-23/2022 din 04.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante 
Localitate 
IDNO 
Adresa 
Numar de telefon 
Numar de fax 
E-mail oficial 
Adresa de internet 

Primaria mun.Balti 
mun.Balti 
Primaria - 1007601003161 
mun.Balti) Piata Independentei, 1 
DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-54623 
0231-54623 
primaria®balti.md 
httD://balti.md/transDarenta/achizitii-nublice/invitatii-d e-

Denumirea autoritatii contractante 
Localitate 
IDNO 
Adresa 
Numar de telefon 
Numar de fax 
E-mail oficial 
Adresa de internet 

narticioare 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Liliana Ceremu?, t e l . 0 2 3 1 5 4 6 2 2 

serviciulachizitiiDubliceffficmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de preturi 
• Licitajie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Procedura de achizijie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 

Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru 

Bunuri a Servicii • Lucrari 0 

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

Primariei mun.Balti 
Cod CPV 45100000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
avlicarii altor proceduri decat licitatia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
nnrtnlului vuvprnamental www.mtender.sov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1662986676273 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
nnrtnlului vuvprnamental www.mtender.sov.md) Link-ul: https://mtender.eov.md/tenders/ocds-b3wdDl-

MD-1662986676273?tab=contract-notice 
Data publicarii: 12/09/2022 

Platforma de achizi{ii publice utilizata • achizitii .md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 

Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) Data: nu e cazul Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) 
Link-ul: -

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizijie DLicitatie 
electronica aCatalog electronic 

Sursa de finanjare •Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse 
externe; 0 Alte surse: bugetul local 2022 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 1 192 885,46 (lotul 1 - 664 052,30 lei fara TVA; 
lotul 2 - 528 833,16 lei fara TVA) 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari) 

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Exnunerea succinta a solicitarii de clarificare -

Expunerea succinta a raspunsului -

1 

0 
• 
• 

http://www.mtender.sov.md
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.eov.md/tenders/ocds-b3wdDl-


4 ModificSri operate in documentatia de atribuire: 
(Se v a Z p L in clul in eare aufos, operate moAfican) 

>Tn fl.i fnst operate modificari 
Rezumatulmodificanlor ——; — 

"p^blkate^iniAP/alte^ de mformare 

ofertelor prelungit (dupa caz) M la tcrmenul-limita (data 28/09/2022 10:00), a fost depusS o singurS oferta. 

Denumirea operatorului 
economic 

1 SRL "Danlevita" 

IDNO 

T 0 0 3 6 0 2 0 0 4 9 2 7 

Asocia(ii/ 
administratorii 

GUTU IURIE [administrator] 
GUTU IURIE (100.0%) 

i n f o r m a l privind ofertele depuse §i documentele de calificare §i aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumire document 

Formularul ofertei F 3.1 

Devizele (formularele 3,5,7) - (tntoc.THte~~^nform c^espunzator 

C P L . 0 1 . 0 1 - 2 0 1 2 ) 

Garanfia bancara 1% 

DUAE (formular nou din 26.11.2020) 

Grafic de executare a lucrarilor (anexa nr. 10.) 
Cerere de participare (anexa nr. 7) 
Declarable privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) 
Experienta similara in lucraril^ie^^teren^ de sport 
(informatiile date se vor include in anexele nr. 12 nr. 13) 
Declarable privind dotarile specifice, utilajul §i echipamentul necesar 
pentru ^ p l i n i r ^ corespunzatoare a contractului (anexa nr. 14) 
D e c l a r e privind personalul de special i ty propus pentru 
implementarea contractului (anexa nr. 15) 
Lista s u b c o n t r a c t o r §i partea/pSrtile dm contract care sunt 

indeplinite de acegtia (anexa nr. 16) 
Informal privind asocierea (anexa nr. 17) 
Declaratie tert sustinStor (anexele 18, 19 ,20 ,21) — r 

Aviz pentru participare la licitatfde publice de lucrtri din domemu 
constructor ?i instalatiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenpei 
Snpraveehere Tehnica, cu aprecieri poytive ——— 
Certificat de efectuare sistematica a piatii impozitelor, contributor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil la data deschiderii ofertelor 
Extras din Registrul de stat al persoaneior juridice 
Diriginte de $antier 

Documentele ee constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezer.tat, 

neprezentat, nu corespunde) 

prezentat 
prezentat 

prezentat 

prezentat 

Documente de calificare 
Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde 
prezentat 
prezentat 
prezentat 
prezentat 

prezentat 

prezentat 

prezentat 

prezentat 
nu e cazul- conform DUAE 

prezentat 

prezentat 

prezentat 
•jrezentat 



prezentat 

Termenul garan{iei lucrSrilor - 5 ani 
Garan^ia de buna execute - 5% 
n w m aopntnl economic cistigator la etapa semn&rn contractului) 
DECLARATIA privind confirmarea i d e n t i t y beneficianlor efectivi ;i 
neincadrarea acestora in situatia condamnarii pentru P * " * " " l a 
act iv i ty ale unei organizatii sau grupan cnminale, pentru coruppe, 

cdnd documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cennfelor de calificare)) 

orezentat 

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate 

Denumirea lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Pretul ofertei 
(fara TVA)* 

Cantitate $i 
unitate de 

m3sur5 

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

Lotul 1: "Teren universal de 
sport din regiunea blocului 

locativ din str.T. Vladimirescu, 
nr. 65 din mun. Balti" 

SRL 
" D a n l e v i t a " 

577 532,95 
-13,09% 

1 lucrare + + 

Lotul 2: "Teren universal de 
sport din regiunea blocului 

locativ din str. Lesecico, nr. 8 
din mun. Balti" 

SRL 
" D a n l e v i t a " 

455,906.01 
-13,79% 

1 lucrare + + 

* In cazul utilizdrii licitafiei electronice se va indicapreful ofertei finale 
(Informatiaprivind "Corespunderea cu cerinfele de calificare" 9i "Corespunderea cu specificate 
tphnice " seva consemna prin: „ + " in cazul corespunderii ?i prin „ - " in cazul necorespunderii) 

8 Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
' cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de 

scazut) s-a solicitat* 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic 

Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic 

-

9. Ofertantii respin§i/descalificati: 

Ttennmirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • r j _ 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [IndicafiJ 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: i 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pre|ul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 
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12. I o f . r m . t U privind factorii de eva.uare aPliea,i NU SE APLICA: 

^ va comple<ape«rU care aufos, a,r,bui,e * * » — , rf « . ^ 

pre( sau eel mai bun raport calitate-cost) 

- , i Valoarea din oferta 
Factorii de evaluare 

Denumirea operatorului economic 1 

Punctajul calculat 

Total 

Denumire factorul n 

13. Reevaluarea ofertelor: 

Motivul reevaluarii ofertelor 
Modificarile operate 

,4 . in urma examinM, evalnirii eomparfrii ofer,e,„r depuse tn eadrn, procednrii de 

atribuire s-a decis: . 
Atribuirea contractului de achizi(ie publ.cS/acordului.cadru. 

Denumirea lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate $i 
unitate de 

m£sur3 

Prejul unitar 
(f3ra TV A) 

Pretul total 
(far* TV A) 

Pretul total 
(inclusiv 

TV A) 

Lotul 1: "Teren universal de 
sport din regiunea blocului 

loeativ din str. T. Vladimirescu, 
nr. 65 din mun. Balti" 

S R L " D a n l e v i t a " 1 lucrare 577 532,95 577 532,95 693 039,54 

lo,ul nr.l "Teren universal de spor, din regiunea bloculu, locam d,n 
sir T mZirescn, nr. 6S din «,»,, Bdlfi", operatorul e c o n o m i c a prezentat oferta care c o r e s p u n d e 

c t r i X I t a e e ca l i f i care soiicitate prin d o c u m e n t e l e c e ( in d e e x p e r t srmrlara, as .gurare c 

r l L c l c a t 5 i utilaj spee ia l i za t csue u n u e a z a a fi antrcnat la e x e c u f i a lucran lor D e a s e m e n e , an 

f o s T p r e z e n t a t e toate c e r t i f i c a t e d de la o r g a n e l e d e contro l , , a u e o n s t m u t d e v z e l e graf icu l d 

x e c u t l e ' g a r a n t i i l e , d e c l a r a b l e 5 i a l te d o c u m e n t e n e c e s a r e c a l i f i c M . S - a e o n s t a * . ea operatorul 

e c o n o m i c ' SRL "Dan.evi.a" a e laborat d c v i z e . e in c o n f o r m i t a t c c u e e r i n , e l e normat ive lor tehn.ee: n 

~ inc luz ind toate lucrari le 5 i r e spec t ind toatc c e r i n , e l e ina intate f a * d e obrcctu . acb.zrper, 

c o n f o r m caie tu lu i de sarcini . M P r i c n 
ANULAREA Lotului 2: "Teren universal de sport din regmnea bloculu. loca .v dm s,r. Lesecco, 
nr.8 din mun. llalfi": In tcmciul art. J l _ aim. J U _ U t j ^ d m Legea 131/2015 

A t £ B ^ a evalu&rii ofertelor, grupul de .ucru a fost informat de catre speeiali5tii DGC cSUotu! nr 2 
''Teren universal de sport din regiunea blocului loeativ din str. Lesecco, nr.8 dm mun. Bait. 

d b m o t i v u l I s - a o eonstatat neeorespuuder i t e h n i c e intre pro .eetul 5 , devrzul 
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elaborat pentru lotul menfionat. Documentafia de proiect §i deviz urmeaza a fi revizuta in scopul 
corespunderii. 

Pentru lotul 2: "Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Lesecico, nr.S 
din mun. Balfi" se va lansa o procedura noua de achizijie. 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL "Danlevita" 03.10.2022 
SIA RSAP MTender 
Email: srldanlevitafa),mail.ru 

Nota* Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deeiziile 
grupului de lucru pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice. 

16. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

in cazul Tn care valoarea estimata a contractului este 
mai micS decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile 
publice 

• 6 z i le ln cazul transmiterii comunicSrii prin mijloace 
electronice $i/sau fax 

in cazul Tn care valoarea estimata a contractului este 
mai micS decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile 
publice 

• 11 zile tn cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax 

In cazul Tn care valoarea estimata a contractului este 
egaia sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile tn cazul transmiterii comunicarii prin mijloace 
electronice $i/sau fax 

In cazul Tn care valoarea estimata a contractului este 
egaia sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 16 zile tn cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax 

Nota* Calcularea termenelorprevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
a?teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, implicit, art. 261 (1), 264 (4) §i 265. 

Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) art. 32 privind incheierea contractului de achizifie 
publica este facultativa in urmatorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizifii publice 
urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fast singurul ofertantla procedura de 
atribuire §i nu exista al(i operatori economici implicafi in respectiva procedura de atribuire. 

17. Contractele de achizifie incheiate: 

Denumirea 
operatorului 
economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Numarul 
§i data 
contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 
al 
contractului 
/acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 
economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Numarul 
§i data 
contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
f a r a T V A 

inclusiv 
TVA 

Termen de 
valabilitate 
al 
contractului 
/acordului-
cadru 

SRL 
"Danlev i ta" 

Cu capital 
autohton 

190 04.10.2022 45100000-8 577 532,95 693 039,54 31.12.2022 
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18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) 
(rubrica data se completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fost aplicate 
criterii de durabilitate ?i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile 
(achizi{ii verzi)? 

NU 

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate: 

-

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preful cel mai scazut • 
Costul cel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre( • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii 
contestatiilor $i/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate 
solufionate. 
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii conftrma corectitudinea desfa§urarii 
procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legate in vigoare. 
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DARE DE SEAMA

de atribuiTe а contractului de achizilii publice tr

Nr. 02 din 05.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se vа completa iп cazul tп care aufost solicitate clarфcdri)

Data solicitйrii clarificirilor
Dепчmirеа ореrаtоrчIчi есопоmiс
Ехрчпеrеа sцссiпtй а solicitйrii de сlаrifiсаrе

Dепчmirеа autorititii contractante primaria scoreni
Localitate s.scoreni r-nul straseni
IDNo l007601009l l8
Adresa s. scoreni r-пul straseni
Nчmir de telefon 02з7-,74-040,
Nчmйr de fax fахO2З7-'l4-2Зб
E-mail oficial scoreni.proiect@gmai l.com
Adresa de internet ваrьоs valentina
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеIеfоп, е-
mail)

рrimаriа scoreni

2. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate пLicitalie deschisё
Рrосеdчrа de achizitie repetati (duрd caz) Nr:
Tipul оЬiесtцlчi contractului de achizi{ie/
асоrdulчi-саdrч

Luсrйri п

Obiectul achizi{iei Achizilionarea lчсrаrilоr de construc{ie а unui complex
de activitйli rесrеаtiче

Cod СРV 45200000_9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
рrосеdurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)

Nr:Nr.:2l062645

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р or t al ul ui guу е rп аm епt al wwиl. mt еп d е r. g оv. md)

Link-ul: осds-ЬЗwdр 1 -MD- l 6620345 85 1 43
Data publicёrii 0l .09.2022
п achizitii.md;

Platforma de achizi{ii publice utilizati пDа

Рrосеdчrа а fost inclusi in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Link-ul ocds-b3wdpl-MD-1 бб2034585 143

Nr:Nr.:21062645

Anun! de inten(ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

Nu е cazul

Sursа de fiпап{аrе пВugеt de stat;

Vаlоаrеа estimati Qei, fdrd TVA) 2489646.12

1



Ехрчпеrеа sчссiпtй а rispunsului
Data transmiterii

4. Modificйri ореrаtе in documentalia de atribuire:
(Se va completa iп cazul tп care aufost operate modiJicdri)

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

Pпdicayi sursa utilizatd si data publicdriiJ

Тегmеп-limiti de dерчпеrе qi deschidere а Рпdiса|i пumdrul de zileJ

5. Рflпi la termenuI-Iimiti (data 25.09,2022,оrа 9_:_00 ), ач depus oferta _З (trеi)_ оfеrtап{i:

б. Iпfоrmа{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
сitге operatorii economici :

Nr. Denumirea ореrаtоrчlui economic IDNo Asociafii/
administratorii

1. Euгostil Construct SRL 1 003600083625 ýеrьiпа дпiеlа, SC Fоrеmсопs SRL l 005600001 878 Dragog Manole
3 Avantaj- АV SA l0l0600001209 Dehtearciuc Anatolie

Denumire document
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

Eurostil
Construct SRL

SC Fоrеmсопs SRL Avantaj- АV SA

Сеrеrе de раrtiсiраrе (апеха пr.7) + +
+

Declara[ie ргiчiпd valabilitatea ofertei (arrexa
пr.8)

+ + +

Sсrisоаrе de garan{ie Ьапсаrй (anexa пr.ф + + +
Grаfiс de ехесutаrе а luсrЁrilоr (anexa пг. ю) + + +
Grаfiс de ехесutаrе а docurrrentatiei de
ргоiесt (апеха пr. rr)

+ +

Declara{ie pгivind ехреriеп!а similаrй (arrexa
пr. rz)

+ + +

Dесlаrа{iе privind lista principalelor luсrёri
executate in ultimul an de activitate (anexa пr.
l3)

+ + +

Declaraiie privind dotlrile specifice, utilajul qi
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunz4toare а contractului (апеха nr. 14)

+ + +

Declara{ie privind personalul de specialitate
propus pentru implementarea contractului
(апехапr.15)

+ + +

Lista subcontracia@
contract саrе sunt indeplinite de aceqtia
(апеха пr. 16)

+ + +

Infoгmatii privind аsосiегеа (апеха пr. Й + + +
Angajament tert sustinitor fiпапсiаr (anexa
пr. 18)

+ + +

Angajament privind suslinerea tehnicё
profesionalЁ а ofertantului/grupului
орегаtоri economici (anexa пг. 1q)

ýl
de

+ + +

Declaratie tеrt suslinЁtor tehnic (апеха пr,
2о)

+ + +

Declara(ie tеr[ suslinЁtor profesional (anexa
пr. zr)

+ + +
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Oferta, апеха la oferta
+ +

+

Fоrmuаlrul DUAE
+ +

+

Fоrmulаrul пr, 3.5.7 (devize)
+ +

+

Ехtrаs din Registrul de Stat al Persoanelor
Juridice

+ +
+

Certifi cat de inTegi strаrе, licenta
+ +

+

Certifi cat privind lipsa datoriilor
+ +

+

Rароrt fiпапсiаr ре ultimul an de rароrtаrе
+ +

+

Declaralie privind conduita eticё qi

neimplicarea in practice frauduloase 9i de

сорruреrе ( formularul F3.6),

+ +
+

Fоrmulаrul informativ despre ofertant (

F3.7)

+ +
+

Declaratie privind obligatiile contractuale
fаф de alli beneficiari ( formularul FЗ.8)

+ +
+

Manualul calitёtii
+ +

+

CertiГrcat de atestare tehnico-profesionalё
+ +

+

Declaratie de neincaфare in situaliile се

dеtеrmiпй excluderea de la procedura de

atribuire, се vin in aplicarea art. 18 din
Legea nr.13 1 din 03.07.2015 (formularul
F3.5)

Declara}ie privind garan{ia luсrёrilоr
executate ( minim 5 ani).

+ +
+

Documentele се constituie ofeЁa
(Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat,

Рrорuпеrеа tеhпiсй prezentat prezentat prezentat

Propunerea financiarб prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat

Gаrапliа pentru оfеrtй
(duрd caz)

prezentat prezentat prezentat

Documente de саlifiсаге
Se vа сопsmпарriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Documentatia standard Drezentat prezentat prezentat

Eligibilitatea
ofertantului sau
candidatului

prezentat prezentat prezentat

Capacitatea de executare
а activiйtii profesionale

prezentat prezentat prezentat

Capacitatea economica
si fiпапсiаrа

prezentat preZentat prezentat

a
J

+ +
+



Capacitatea tehnica preZentat pгezentat prezentat

Standarede de asigurare
а calitйtii

рrеzепtаt prezentat prezentat

1. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

Pre{ul ofertei
(йrй ТVА)*

Cantitate Ei
unitate de
mf,sчri

Corespunderea
сч сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Lot l Eurostil Construct SRL 212052з,26 lчсrаrе + +

SC Fоrеmсопs SRL 2,709244,з5 luсгаrе + +

Avantai- АV SA z4,18774,29 lчсrаrе + +

Lot n Ореrаtоr economic l
ореrаtоr economic п

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса tп coпformitate сu ceriп|ele diп
dосumепtа|iа de atribuire si se уа сопsеmпа рriп: prezentat, neprezeпtat, пu соrеsрапdе (iп cazul
сбпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

* iп cazul utilizdrii licitayiei еlесtrопiсе se уа iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Coresptlпderea cu сеriп|еlе de calificare" si "Corespllпderea сu specфca|iile
tehпice" , se va сопsеmпа priп: ,, * " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritf,{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
сеriп!еlе stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Motivul respin gerii/descalifi cйrii

10. Modalitatea de ечаIuаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiесаrе lot п

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре lotrrri:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Pretul cel mai scйzut п
(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de alribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vоr

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Iпfоrmаtiа privind factorii de ечаIчаrе aplica{i:

(se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate,

pre! sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Data
solicitf,rii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatf, Rezmatul rйsрчпsului ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Factorii de ечаlчаrе yаlоаrеа din oferti Punctajul саlсцlаt

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul l Ponderea

4
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Denumire factorul n Ponderea
IJglrulnlrea operatorutul econo]mlс n Total

ljепumlrе tactorul Ponderea
Dепumirе factorul п Ponderea

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

14, in urmа еIаmiпiri, еvаluirii qi соmраririi ofertelor depuse iп саdrчl рrосеdчrii de аtriьчirе s-adecb:

Atribuirea contracfului de achizi{ie publicй/acordului-cadru:

ýе va соmрlеtа iп cazul tп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаlчirii оfеrtеlоr

I)епчmirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misчri

Рrе{чl чпitаr
(йrП ТVА)

Рrе{чl total
(йrй ТVА)

Рrе{чI total
(inclusiv ТVА)

Achizi{ionarea
lucrarilor de
construc{ie а
unui complex de
activitй{i
rесrеаtiче

Avantaj- АV
SA

luсrаrе 247877429 2478774,29 2974529,15

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. 71 alin, lit

Argumentare:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr econontici despre deciziile grчрчIчi de lчсrч pentru achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi itпplica1i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului delucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitite cu prevederile art. ЗI ai Legti пr, Iз] diп з iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice)

I)епчmirеа ореrаtоrulчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

EurostilConstruct SRL 28.09.2022 e-mail,
SC Foremcons SRL 28.09.2022 е- mail
Avantaj- АV SA 28.09.2022 е-mаil

1б. Теrmепчl de аqtерtаrе pentru ilrcheicrea contractului:
In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului ей
mai mici decAt рrаgчrilе рrечйzutе la ап. 2 alin. (3)
al Legii пr. l31 din 3 iulie 20l5 privind achiziliile
publice

ч б zile in cazul transmiterii соmuпiсirii рriп
mi.iloace еlесtrопiсе qilsau fax п
п l1 zile in cazul netransmiterii соmuпiсаriцrи
mijloace electronice qilsau fax п

In cazul iп саrе valoarea estimat5 а contractului este
egali sau mai mаrе dесбt pragurile prevбzute 1а art.2
alin. (З) al Legii пr. 131 din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П l l zile iп cazul transmiterii со.*i"аriфrИ
mijloace electronice ;ilsau fax п
п lб zile iп cazul netransmiterii соmuпiсаiфriп
mijloace electronice qilsau fax п



(selectayi tеrmепul de asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]з] diп з
ittlie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiy а tеrmепеlоr de aEteptare, se efectueazd iп coпformitatecu prevederile TaLULUI It/ Capitolul I (Calcularea Теrmепuiui) at Cojului Civil at ilrpu,b:lrrrr
.|loldova).

17. Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatoruIui

есопоmiс

Intreprin
derea:

Сч
capital

autohton/
Сu

capital
mixt/asoc

iеrе/
Сч

capital
Strаiп

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdчlui-саdru

Cod СРV

yаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate

al
сопtвсtцlч
i/асоrdчIцЬ

cadru

{Еrй ТVА incIusiv
тчА

AVANTAJ-
АV SA

26
05,10.2022 45200000-9 2478774.29 2974529.|5 з1.12.202з

18. Informa{ia privind achizi{ii рчЬliсе durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat
coпtract/coпtracte репtru lotлoturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Аu fost aplicate сгitеrii репtrЧ achizi{ii рчЬliсе durabile (achizifii
verzi)? NU

vаlоаrеа de achizi{ie сu ТyА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i sumа cu ТVД)

codul Срv al lоtчluillоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

сritеriчl de аtriьчirе репtrч lоtчиоtчrilе репtrч саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut п

costul cel mаi scdzut о

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| а

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost а

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupal de lucru declard сd tеrmепul de aEteptare репtrч iпсhеiеrеа
coпtractului,/contractelor iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute di art. з2 аliп. (З) al Legii
пr. l31 diп 3 iulie 2015 priviпd ochiziliile publice )l РrеСUm Ei сd ti cazul depaпerii contestaliilor qi,/saa
rесер|iопdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, aceastea aafost ехаmtiпаtе qi sola1ioпite,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucra репtrа achizi|ii сопlirmd corectitacliпea desfisardrii procedurii
de achixilie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.



Сопduсйtоrul grupului de luсru pentru achizi{ii:
'Гr, ia, с rт.t '-ýrч {hиа--

(Numе, Рrепumе)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 
Nr. 1 din 04.10.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Dolna 
Localitate s.Dolna 
IDNO 1008601000101 
Adresa MD 6425 s.Dolna r.Straseni 
Număr de telefon 069753595 
Număr de fax 0237  58238 
E-mail oficial  consiliulsatesc@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Celacus Valentina 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Procurarea materialelor de constructii pentru reparatia 
drumurilor 

Cod CPV 44900000-9 
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-1663094550951 
 

Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1663094550951 
 

Data publicării: 13.09.2022 
Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

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 □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 232000 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  nu au fost 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663094550951
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663094550951
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(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: nu au fost 

(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 22.09.2022, ora 12 :00 ), au depus oferta un singur ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 KASS EXPO CARGO SRL 1020600001587 Belinschi Ruslan 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

KASS EXPO 
CARGO SRL 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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 

Cerere de participare prezentat    
Declarație privind 
valabilitatea ofertei, 
termen de valabilitate 
al ofertei se solicită - 
60 zile 

prezentat    

Certificatul/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderi 

prezentat    

Extras din Registrul de 
Stat al persoanelor 
juridice 

prezentat    

Certificat privind lipsa 
sau existența 
restanțelor la bugetul 
public național, 
eliberat de către 
Serviciul Fiscal de Stat 

prezentat    

Bilanțul contabil / 
Ultimul raport 
financiar, înregistrat la 

prezentat    
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Biroul Național de 
Statistică 
 

(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 

Procurarea materialelor de 
constructii pentru reparatia 
drumurilor 

KASS EXPO 
CARGO SRL 

233336.00 + + + 

     
     

* 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 
  

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]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

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 □               

(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: 
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(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 
   

   

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) 
Procurarea 
materialelor de 
constructii pentru 
reparatia 
drumurilor 

KASS EXPO 
CARGO SRL 

800 tone 291.67 233336.00 280000.00 

 
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  

KASS EXPO CARGO SRL 22.09.2022 SIA RSAP, 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 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

KASS EXPO 
CARGO SRL 

  

17/22 
04.10.2022  233336.00 280000.00 29.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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. 















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice EI

Nr. ,l/ din 0f /0,,/QQ

3. Clarificlri privind documentatia de atribui

Date cu re Ia autoritatea contractant5:
I)enumirea autoritltii contractante Agentria Na{iona16 pentru Siguranta Alimentelor
Localitate mun.Chiqindu
IDNO 101 3601000082
Adresa IvID-2 009, mun. Chi gindu, str. Ko gdlni ceanu, 6 3

Num5r de telefon 022-26-46-48
Numir de fax
E-mail oficial inlb(rDansa.sov.md
Adresa de internet www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mqil)

Cristina Burlac, tel: 022-26-46-48
e-mail : cristina.burlac@ansa.sov.md

) Date cu privire la ra cle atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate EI Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri EI

Obiectul achizitiei Dezinfectant
Cod CPV 24300000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
yttwv,. m t e nd e ( got,. md.)

Nr: ocds-b3wdpl -MD- 1 6623681 60492
Link-ul: b[g:/l
b3rydplM D - I 6 6 :23 6 8 1 6 0 4 9 2? tab: c o n tra c t - n o t i c e

Data publicdrii: 0 5.09 .2022
Platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md M

Procedura a fost inclusii in planul de
achizi{ii publice a autorittr{ii contractante

EIDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:
l:]Ltp : //ww.w*aUqA.gqyJlrdtA&9ll$t/agtnzll(S-Zq9 B ir-
publice-0#tab-0- 1

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd
caz)

Data:-
Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire (dupd caz)

Ell,icitatie electronicf,

Sursa de finantare MBuget de stat
Valoarea estimati (lei, Jdrd TVA) 150 000,00

rt ind documenta at re:
Data solicitlrii clarificlrilor 06 septembrie 2022. I | :29
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare lot l, specificarea tehnica. Bund ziua, vd rog sd

clarificafi de ce substanfd activd aveti nevoie

ldin5



Expunerea succintl a rispunsului Bund ziua, dezinfectantul va con{ine cel pu}in una
din subtanfele active indicate la compartimentul
"Specificarea tehnicd deplin6 solicitatd" din
Anunful de participare. - Substan]e active debazd: ,

Peroxymonosulfat de potasiu; . Clorur6 de alchil
dimetil benzil amoniu; . Fenoli. Vd sugerdm sd
revizuili Documentalia de atribuire care a fost
modificatd. Vi mulfumim pentru intrebare.

Data transmiterii 06 septembrie 2022, 14:42

Data solicitlrii clarificlrilor 06 septembie 2022, l6:18
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare lot 1, specificarea tehnica Cantitatea L/KG. Buna

ziua, solicitam sa va conformati legislatiei in
vigoare si anume baza pct. 12 din Hotdrdrea
medicului qef sanitar de stat al Republicii Moldova
nr. 2 din 30.04.2010,unitatea de masura sa fie cu
titlu obligatoriu in litri solutie de lucru! Scrisoarea
a ost transmisa prin email
iuliana. fu le a@ansa, gov.md Multumim.

Expunerea succinti a rEspunsului BunI ziua, analizdnd scrisoarea nr.0l-1314-116 din
14.01.2022, receplionatd din partea D-voastrd pe
adresa de e-Mail, grupul de lucru pentru achizilii al
autorit6fii contractante vE comunic6 urmltoarele:
Cele relatate nu au efecte in totalitatea asupra
activitdlii care o desfEqoarl Agenlia Na[ional6
pentru Siguranta Alimentelor, care so conduce in
activitatea sa de prevederile Legii Nr.22112007
privind activitatea sanitarl veterinard. Menlionlm
c6, autoritatea contractantl conform Anunfului de
participare qi-a propus sI procure dezinfectant in
litri ori kilograme in funclie de prezentarea acestuia
gi pe care il va utiliza in conformitate cu descrierile
instucfiunii acestuia. Astfel, acest dezinfectant
vrmeazd a fi utilizat in cadrul "Programului
acliunilor strategice de supraveghere, profilaxie qi
combatere a bolilor la animale, de prevenire a
transmiterii bolilor de la animale ". Suplimentar,
menfiondm cd Anunful de participare a fost revizuit
qi au fost addugate anumite completdri pentru a

face o claritate pentru potenlialii of'ertan1i. Dac6 ne
referim la cantitatea exprimati in litri solufie de
lucru: minim 100 000 litri solufie de lucru, care-gi
va menfine efectele virucide, bactericide qi
fungicide.

Data transmiterii 07 septembie 2022, 14 :12

Data solicitlrii clarificlrilor 07 septembie 2022, 14 :38
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare lot 1. Buna ziua Spuneti Va rog cistigatorul va fi

stabilit la cel mai mic pret la litru solutie de lucru
sau la Litru/ks ? Multumim
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Expunerea succintfl a rlspunsului BunE ziua, grupul de lucru, in urma evaludrii va
desemna cdqtigitoare oferta cea mai avantajoas6
din punct de vedere economic qi care nemijlocit
intruneqte cerinfele tehnice solicitate de autoritatea
contractant6 conform documenta{iei de atribuire.
Criteriul de atribuire "pre{ul cel mai scIzut" va fi
aplicat pentru cantitatea solicitatd conform
Anu{ului de participare 1000 Litri/Kilograme in
functie de prezentarea acestuia.

Data transmiterii 07 septembie 2022, 16 :56

4, Modific5ri operate in docu

6, Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de citre operatorii economici:

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentote se va indica in codormitate cu cerinlele din documentayia de
atribuire Si seva consemna prin: prezentat, neprezenlal, nu corespunde (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar

PA

rate mentatia de atribuire:
Rezumatul modificirilor La data de 06,09.2022, ora 15:37 s-au ficut

modificdri la Specificatii tehnice, qi anume a fost
addugat textul: "Cu spectru de acfiune virucidd,
bactericidd gi fungicidd";"Cv perioada de expozilie
de maxim 30 minute"; "Substanfe active debazd: ,
Peroxymonosulfat de potasiu; . Clorur6 de alchil
dimetil benzil amoniu; . Fenoli. Dezinfectantul va
confine cel pufin una din substanfele active de mai
sus."

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

Prin SIA RSAP

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelunsit (dupd caz) nu

5. n[ la termenul-limitr (data 20.09.2022, ora 09:00), au depus oferta 2 ofertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii
1. DEZMED-CV S.R.L. l 0086000s6835 Poiata Cristian - 100%
2. GALCHIM & CO S.R.L. 1 0076000761 06 Gritaenco Andrei - 100%

nu corespundecerinlelor de cal

Denumire document
Denumirea operatorului economic

DEZMED-CV S.R.L. GALCHIM & CO
Documentele ce constituie, oferta

(Se va consmno prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicl prezentat nu coresqunde
Propunerea financiarl prezentat prezentot
DUAE prezentat prezentot
Garan{ia pentru oferti (dupd caz) prezentqt prezentat

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

Cerere de participare (anexa 7), semnatl
electronic. prezentot prezentat

Declarafie privind valabilitatea ofertei (anexa prezentat prezentat
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8), semnatd electronic.
Extras din Registrul de Stat al persoanelor
juridice (cu indicarea listei asociafilor),
semnat electronic.

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar confirmat[
prin semnlturd electronicE.

prezentat prezentat

Certificat de inregistrare de statlavizare
sanitarl al produsului biocid, emis de ANSP.

prezentat nu corespunde

Instrucfiuni de utilizare/ Fisa tehnicl prezentat prezentat

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei .finale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" Si "Corespunderea cu speci/icayiile tehnice" , se yo
consemna prin: ,,'1" in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarittrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite ln documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal
de sclzut) s-a solicitat: ---

9, Ofertanfii respinqi/descalificafi: nu aafost olertanli descaliJicali,

10. Modalitatea de evaluare a ofertelon Pentrutiecare lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prelul cel mai scdzut,

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplicafi: nu se aplicd,

13. Reevaluarea ofertelort nu aufost reevuluate,

14, in urma examinlri, evalulrii qi compartrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizi[ie publicd/acordului-cadru:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:
4din5

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
masura

Corespun
derea cu
cerin{ele

de
calificare

Corespun
derea cu

specifica{i
ile tehnice

Lotul l
Dezinfectant

DEZMED.CV S.R.L. 133 334,00
1000
litri + +

GALCHIM & CO 150 000,00
1000
litri

+
* ln contl

Denumirea lotului f)enumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de mlsuri

Pre{ul
unitar
(firI
TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul I
Dezinfectant DEZMED.CV

S.R.L. 1000 litri 733,334 133 334,00 144 000,00



Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
economic 

DEZMED-CV S.R.L. 28.09.2022 e-mail, pO$fii

GALCHIM& CO 28.09.2022 e-mail, po�·ta

16. Termenul de a�teptare pentru incheierea contractului:
in cazul In care valoarea estimata a contractului 0 6 zile In cazul transmiterii comunicarii prin 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 mijloace electronice �i/sau fax □ 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizitiile publice 

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru mcheiat:
intreprinderea: 

Cu capital Denumirea autohton/ operatorului Cu capital economic mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

DEZMED-CV Cu capital 
S.R.L. autohton 

Numarul 
�i data 

contractului 
/ acordului-

cadru 

190COP 
05.10.2022 

Cod 
CPV 

2430000 
0-7

Valoarea contractului 

inclusiv fara TVA TVA 

133 334,00 144 000,00 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului-

cadru 

31.12.2022 

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se completeaza
doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fost aplicate criterii de durabilitate �i s
a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): nu au Jost aplicate.

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru tleclarl'i ct'i termenul tie a:jteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a Jost respectat (except/ind cazurile previizute tie art. 32 a/in. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizi/iile pub/ice), precum :ji cii in cazul depunerii contesta/iilor !ji/sau recep/ioniirii rapoartelor de 
monitorizare, aceastea au Jost examinate !ji solu/ionate. 

Prin prezenta tlare de seamii, grupul de lucru pentru achizi/ii confirmii corectitudinea desfiiiuriirii procedurii de 
achiziJie,Japt pentru care poartii riispuntlere conform prevetlerilor /egale in vigoare. 

Director general: 

Coordonat: 

$ef directie, interimar, 
Directia achizitii publice 

Executor: Cristina Bur/ac 
Tel: 022-26-46-48; 
E-mail:cristina.bur/ac@ansa.gov.md
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DAREA DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizi{ii publice х
de incheiere а acordului-cadru о
de апчlаrе а рrосеdчrii de atribuire tr

Nr. 03 Din 10 octombrie 2022

l. Date cu рriчiге la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа autoritйtii contractante Рrilпёriа s. Вihriпеsti
Localitate s. Bihrinesti г. Floresti
IDNo l00760 l0085 l 3

Adresa s. BйhrineEti r. Floreqti
Nчmir de telefon 025045406
Numйr de fax 025045406
E-mail primaria,bahrinesti@mail.ru
Adresa de internet
persoana de contact Munteanu Lilia 068227 440,025 045486

2. Date cu рriчirе Ia рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬuiге
aplicate

Licitatie publica

Tipul obiectului contractului de
achizi{ie/acordului-cadru

вчпчri п servicii п Lцсrёri х

ОЬiссtчl de achizilic Reslabilireo si tпoderпizarea sisleпuIui de ilаmiпаl slraclal
iп s. Bdhriпesli, r. Floresti

Cod СРV 502з2l10-4
Ехрчпеrеа motivului/temeiuIui
privind alegerii procedurii de
аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
proceduri deccit licitayia deschisd
sat cererea oferlelor de pre|uri)
Nr. proccdurii dc аtriЬчirе
(iпclusiv Iiпk-ul procedurii de
alribuire)

ocds-b3wdp l _ MD_ l 662560269597

Link-ul:
https://achizitii,mdlro/public/tender/2 1 063 1 1 0/lot/l 1 59878 l/

Data 9i оrа deschiderii ofertelor Data21 .09.2022 оrа l5,09
Апuп{ de intenlie publicat in
вАр

Nu Da пх
Data: 7 septembrie, 2О22

Link-ul:
https://tendeг. qov.md/rolcontent/77 79 l 0

Апчпt de раrtiсiраrе publicat iп
вАр/
Invita{ia de participare
transnrisб

tlr: ocds-b3wdp1 -MD-1 662560269597
Link-ul : https://tender.qov.md/rolcontent/778265
Data рuЬliсёrii/08.09,2022
transmiterii:08.09,2022

Tehnici qi instгunrente specificc
de аtriьuirе

Nu асоrd-саdгuп sistem dinamic de асhizi{iоп
licitatie electronica х Dcatalos еlесtIопiсп

Sursa de fiпап{аrе
Buget de stat х
Buget CNAM п
Buget CNAS п
surse ехtеrпе a
bugetul local п

Vаlоаrеа estimati (ei, Jdrd ТltД) 2 196 650 lei



Dепumirеа ореrаtоriIоr economici Data dерчпеrii сеrеrii de participare
sRL zopto

24.09.2022
CVR-ELECTRO

26.09.2022

3. operatorii economici саrе аu depuý сеrеri de participare la procedura de atribuire:
Restobilirea si moderпizarea sistemului tle iIutпiпаt srratlal iп s, Bdhriпesti, r, Floresti

1, clarificiri privind documenta{ia de аtriьчirе:
(Se la complela iп cazul tп care au fosl solicitate clarifcdri)

Modificйri operate in documenta{ia de аtriьчirе:
(Se va соtпрlеlа iп cazul iп care au;[ost operote пюdifiсdri)

РАпi la termenu1-1imitй (data 2б,09.2022,@

Deschiderea ofcrtelor а aYut loc la data de 27.09,2022 оrа 15:30
Оfеrtе intArziate (dupd caz).

7,

8,

Denumirea ореrаtоrilоr
economici

Data, оrа prezentirii Notificiri privind
restituirea оfеrtеlоr

Documentele се constituie oferta:
(lпfоrtпаliа priviпd dосumепlеlе рrеzепlаlе Se уа сопSеmпа priп: ,,+'' iп cazul prezeпldri\ ,,-'' iп cqzulпeprezenldrii)

Data solicitirii clarifi сirilоr
Dепumirеа operatorrrlui есопоmiс
Ехрчпеrеа succinti а rezumatului
dеmегsчlui
Data transmiterii
Rйsрцпsчl la dеmеrs Ехрчпеrеа succitltё а rйspunsului:
Contestarea doculnentatiei de atribuire Nuп lDап

Rezumatul mоdifiсiriIоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

lndica{i sursa utilizati gi data рuЫiсйrii:

Transmise ореrаtоrilоr economici inregistra{i Data:
Теrmеп_limiti de dерчпеге qi deschidere а
ofertelor prelungit

Nчп
Dап Cu_zile

Dепчmirеа ореrаtоrilоr
economici

IDNo Asocia{ii/administratorii

sRL zopto l0l 86000244l5 Rotari Dmitrii, Chisca lon
CYR_ELECTRO 1006600002447 Sajin Yiоrеl

Denumirea
ореrаtоrilоr
economici

Рrорчпеrеа
tеhпiсi

Рrорuпеrеа
fiпапсiаri

DUAE Garan{ia
pentru ofertД

(dupd см)sRL zepto + + + +
CVR-ELECTRO + + + +

6.

2



9. Constatiri/Comentarii
(dupd caz):_-

l0. Modalitatea de ечаluаrе:

l l. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

l2. lnforma{ia privind ofertele examinate:

pentru fiесаrе lot х репtгч mai multe lotuгi
cumulate п

pentru toate loturile п

Alte limitari privind пumёrчl de lоtчri
саrе pot fi atribuite aceluia5i оfеПапt
Justificarea deciziei de а nu atribui
contгactul ре lоtuгi

Criteriul aplicat *Denumirea qi пumirчl lotului (асеаstd rubrica se va соmрlеtа iп cazul
iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпl aplicale mai пuItе crilelii
de atribuire)

рrеlчl cel mai scizut х
costul cel mai scдzut п
cel mai bun rароrt calitate-prel .
се| mai bun rароrt calitate-cost tr

Nr. lot Ореrаtоri economici
Фз-- .а

е!э (.)

Dепчmirеа lotului
Restabilirea si tпоdеrпizаrео sistemului de
ilumiпоl slradal iп s, Bdhriпesli, r, Floreýli

Ргсl чпilаr Гlri TvA Соrеsрчпdеге specifi calii
tehnice

Es
с

Е.9 3

g LЕ

l
sRL zepto

856297.зб +

2
CVR_ELECTRO

90з 88 1 .00 +

(Iпfоrmа|iа priviпd corespuпderea оЕ cu specifica|iile lеhпiсе se va indica рriп: ,,+ " iп cazul
corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

constatiiri/comentarii (se compleleazd iп саzu! iп care specфca|iile tеhпiсе ale uпui оЕ пч
corespuпd сеriпlеlоr stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire, сч ехрuпеrеа песопfоrmitd|ii)

*InformaJia privind factorii de ечаlчаrе se рrеziпti astfel:
(se va соmрlеlа tabelul de mаi jos репtrч loturile care aufost atribuite iп baza crileriilor: cel
mаi Ьuп raport calitale-pre1 sau cel mаi Ьuп raporl calitate-cosl)

Dепumirеа factorului de evaluare qi

ропdеrеа fiесfi rui factor
y:tltlarea din оfеrti Punctajul calculat

Dепчmirеа operatoгului economic



Dепчmirеа lotului (se va iпdica puпctajul
total per lot)

Fасtоrul l

Faclolul п

Dепumirеа lotului (se va iпdiса рuпсtаjul
lolal per lol)

Fасtоrul l

Fасtогчl n

Dепчmirеа operatorului есопоmiс Runda l Runda 2 Rчпdа 3
Lotul l Рrеlul frri

ТVА/поilе чаlоri
Рrе{ul firi ТVА

/noile valori
Рrеlul firf, ТVА

/noiIe уаIоri
SRL Zepto 85629,7,зб 856297,зб 856297.зб
CVR-ELECTRO 90з881 .00 90388l ,00 90з881.00
Lotul п Pre{ul firi ТVА

/noile чаlоri
Рrе(чl firi ТVА

/noile valori
Рrе{чl firi ТYА

/noiIe чаlоri
Ореrаtоrul economic l
Operatorul economic п

* Iпfоrmа{iа privind rezultatele licita{iei electronice:
(Se va соmрlеlа tаЬеlul de maijos iп cazul aplicdrii licitayiei еlесtrопiсе)

l3. Clasamentul ofertelor in urmа aplicirii criteriilor <le atribuire

l4. Репtru еlцсidаrеа чпоr песlаriti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеýрчпdеrеа
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de scizut)
сеriпlеlоr stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicitat:

Data solicitarii dосurпепtеlоr confi rmаtiче: 28.О9.202о

Denrrmiгea lotului clasamentul Dепumirеа operatoruIui
есопоmiс

Рrе{чl ofertei йrd
TVAДunctaiul асчпrчlаt

Restabilirea si
moderпiza rea s istemului de
ilutпitlat slradal iп s,
Bdhriпesli, r, Floresli

l SRL Zepto 856297.зб
2 CVR-ELECTRO 90388l .00

Operatorul economic Documentul Ei./sau
informatia soIicitatй

Data
transmiterii

Rispunsul operatorului economic

SRL Zepto justificarea prelului
anormal de scйzut

28.09,2022 Documente confirmative

CVR-ELECTRO justificarea prelului
anormal de scizut

28.09.2022 Documente confirmative

Data prezentДrii documentelor confirmative: 29.О9,2О222
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Denumirea operatorului
economic

Se indici documentele confirmative privind selec{ia qi саlifiсаrеа ОЕ
сопfоrm documenta}iei de atribuire (iпсlusiч DtJДЕ)

Lotul l

ъ

\l

ёа

,ý

S
!)

\
,ri
*i
ц

а

ý

ц ý,
ч

л. .* }

ý"ýýý.ýрЧ*.i
ý !,iý Е

=-:л:.э ý

ýYýýý
ý :.: ýv .ýЪЪ

\
*;

ý
р

l

ý

о,

SRL Zepto Da Da Da Da Da Da Da Da

15. CoresPunderea ореrаtоrчlчi economic clasat ре primul loc сч cerintele stabilite in
documenta{ia de аtriЬчirе:

l6. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalifi cirii
CVR-ELECTRO рrеt majorat al ofertei

Noti* }z cazul iп care оfеrlа operalorului есопоmiс clasal ре primul loc пч а соrеsрuпs сч
сеriп|еlе stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire, yupul de luсrч vа completa corespunzdtor uп
label ideпtic celui de la pct. l1.

l7. iп urmа ехаmiпйri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul рrосеdчri de аtгiьчirе s-a
decis atribuirea contractului de achйi{ie pubIici/acordului-cadru:

l8. Informarea ореrаtоrilоr economici <lespre deciziile grupului cle lчсrч pentru achizi{ii:

Dепчmirеа lotului Ореrаtоrчl
economic
desemnat
сАstigйtоr

cantitatea Рrе{чl
unitar fйri

TvA

Рrе{чl total Iеri
тYА

Рrе{чl total cu
тчА

Restobilirea si
посlеrпizаrеа
sislemuIui de
ilпlпiпоl slradal irl
s. Bйhriпesti, r.
Floresli

SRL Zepto

856297.зб l027556.84

Denumirea ореrаtоruIui
есопоmiс

Dдtа trlrrsrrriteгii Modalitatea de transmitere

SRL Zepto 03.10.2022 е-mаil
CVR-ELECTRO 03.10.2022 е-ппiI

Nоtб* Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru репtru achiziyii se realizeazd tп сопfоrmitаlе cu prevederile ar|, 3l а! Legii
пr. ]3] diп 3 iulie 20l5 priviпd achiziliile publice.



l9. GruРul de lucru а rcspectat termenul de aqteptare pentru incheierea contractului de:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimata а contractului este
mai mici decit рrаgurilе рrечаzutе la ап. 2 alin. (3) al
Legii пr. l31 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

Х б ztle in саzчl transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice qi/sau fах
п l l zile in cazul netransmiterii comunicarii

рriп miiloaco electronice qi/sau Гах
ln cazul in care чаlоаrеа estimata а contractului este

9gala sau mai male decёt pragurile prevazute la art. 2
alin. (3) al Legii пт, l3l din 3 iulie 2015 privind
achi?iliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii соmuпiсёrii prin
miiloace еlесtгопiсе 5i/sau f,ах

п 16 zile in cazul netransmiterii comunicдrii
рriп mijloace еlесtrопiсе 9i/sau fax

Not6* Calcularea lеrmепеlоr preydzute de Legea
lеrmепеlоr de asteplare, se фсtuеаzd iп conformitate
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil, si implicit,
20, Contractele de achizijie incheiate:

пr. ]3] diп 03,07.201б, iпсlusiч а
cu prevederile TITLULUI П Capitolul
arl, 261 (1), 264 (4) si 2б5.

Nr,
d/o

I)еп uпr irea
operatOrului
cconomic,
(IDNo)

Numirul
contractul

ui

Data
contr:rctului

Cod СРV

Termenul

сч ТVА

SRL Zepto 34 10.102022 502з2110-4 856297,зб 1027556.84 з,1.12.202з

2l. Апчlаrеа procedurii de achizi{ie publicй:

iп temeiul аrt. 71 alin. lit

Аrgumепtаrе:

Prin prezeпtct clare de sеаmd, grupal de lucra declard сd lеrmепul de a$leptare репlrа
iпсhеiеrеа сопtrасlului/сопlrасlеIоr iпсliсаlе а fosl respeclat (ехсерfiпсl cazurile рrечdzulе
rlе arl, 32 alitl. (3) al Legii пr, l31 tliп 3 iulie 20I5 priviпd achizi|iile publice ), precum;i сd
tп cazul dерuпеrii coпteslп!iilor, aceastea aufost ехаmiпаlе 1i solu{ionate,

рriп рrеzепlа dare de sеаmi, grupul de luсrч репtrц achizi|ii сопfirmd corectitudiпea
clesldsurdrii proceclurii rle achixi|ie, fapl репlrч care poarld rdsрuпсlеrе сопfоrm
prevederilor legale iп vigoore.

Сопdчсitоrчl grupului de lucru pentru achizitii:

covalenco victor
(ttur"Г

(/NЁ;
Jл$.ilTULul

6

vаlоаrеа contractu lui

frri ТVА
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,Model-tip 
 

DAREA DE SEAMĂ  
                   de atribuire a contractului de achiziții publice   

 
Nr.17 Din 05 октября 2022 года.    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Примария г. Вулканешты 
Localitate УТА Гагаузия 
IDNO 10107601004353 
Adresa Ул. Ленина,75 
Număr de telefon 029320332 
Număr de fax  
E-mail primaria_vulcanesti@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact Гайдаржи Иван 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Самая низкая цена 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Diverse produse alimentare 

Obiectul de achiziție Закупка продуктов питания для детских 
дошкольных учреждений примарии г. 
Вулканешты на 4 квартал 2022 года.  

Cod CPV 15800000-6 - Diverse produse alimentare 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire) 

  
  
ocds-b3wdp1-MD-1660817179611,№ 21061895 
Link-ul:achiziti.md/ro/public/tender/ ocds-
b3wdp1-MD-1660817179611,№ 21061895 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:06.09.2022 г Ora:08:30 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: 
Link-ul: 
Data publicării/ 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronică□ 
catalog electronic□ 

Sursa de finanțare Alte surse: [Местный бюджет] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 931101,00 
 
 
 
 
 

mailto:primaria_vulcanesti@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660817179611
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660817179611
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660817179611
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3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL Slavena Lux 1002600003240 
SRL BAGUETTE 1014600037741 
АО JLC 1002600005059 
SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 

4. 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 rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    
 

5. 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: 
 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data 06.09.2022, ora 08:30), au fost depuse 4 oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL Slavena Lux 1002600003240 Смирнов А. 
SRL BAGUETTE 1014600037741 Чеботарь В. 
АО JLC 1002600005059 Белан Е. 
SA Fabrica de unt din 
Floresti 

1003607011922 А. Григораш 

 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 06.09.2022 ora 08:30. 
 
Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 
Denumirea 
operatorilor 
economici 

DUAE Технич
еское 
предло
жение 

Финанс
овое 
предло
жение 

Гаранти
я 
оферты 
1% 

Заявка 
на 
участие 

 

Декларац
ия о 
действит
ельности 
оферты 

DECLARAŢIE 
privind confirmarea 
identității 
beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării  pentru 
participarea la 
activităţi ale unei 
organizaţii sau 

Свидетельство 
о регистрации 
предприятия, 
Extras 

Свидетельство 
о 

систематическ
ой уплате 
налогов, 
сборов, 
взносов 
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grupări 
criminale,pentru 
corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani 

SRL Slavena 
Lux 

+ + + + + + - + + 

SRL 
BAGUETTE 

+ + + + + + - + + 

АО JLC + + + + + + - + + 
SA Fabrica de 
unt din 
Floresti 

+ + + + + + - + + 

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  
Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 
 
 
Denumirea 
operatorilor 
economici 

Свидетель
ство об 
открытии 
банковско
го счета 

Финансовый 
отчет за 
2020 год 

Санитарно-
ветеринарн
ая 
авторизаци
я на 
деятельнос
ть 

Сертифи
кат на 
использо
вание 
собствен
ной 
бойни 
или 
соответс
твующий 
контракт 
с бойней 
(для 
мясной 
позиции) 

Санитарно-
ветеринарна
я 
авторизация 
на 
транспорт (в 
том числе 
для 
перевозки 
продукции 
строго 
требующей 
соблюдения 
температурн
ого режима) 

Свидете
льство 
о 
прохож
дении 
гигиени
ческого 
обучен
ия 
водител
я 
транспо
ртного 
средств
а 
(мед.кн
ижка 
водител
я) 

Сертификат
ы 
соответстви
я продукции 

Санитарн
о - 
ветеринар
ный 
сертифика
т Ф-2 (для 
мясной 
позиции) 

Сертификат 
о владении 
собственной 
аттестованн
ой 
лаборатории 
для 
осуществлен
ия 
постоянного 
контроль 
качества или 
контракт с 
лабораторие
й. 

SRL Slavena 
Lux 

+ + + + + + + + + 

SRL Baguette + + + - + + + - + 
АО JLC + + + - + + + - + 
SA Fabrica de 
unt din 
Floresti 

+ + + - + + + - + 

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  
Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 
 
 
 

8. Modalitatea de evaluare: 
 

Pentru fiecare lot        
□                            

Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               
+ 

Alte limitări privind numărul de loturi 
care pot fi atribuite aceluiași ofertant 

 

Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi 

 

 
9. Criteriul de atribuire aplicat: 

 
Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în 

cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 
multe criterii de atribuire) 
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preţul cel mai scăzut +                        
costul cel mai scăzut                     □                                   
cel mai bun raport calitate-preţ     □                   
cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 
10. Informația privind ofertele depuse: 

 
 

Nr. 
lot 

Denumire
a lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici  

Denumir
ea OE 

SRL 
Slavena 

Lux  

Denumirea 
OE SRL 
Baguette 

Denumirea 
OE АО JLC 

Denumi
rea OE 

SA 
Fabrica 
de unt 

din 
Floresti  

Denu
mirea 

OE  
Denumi
rea OE  

Denumi
rea  

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Лот 
№1  

 

Рыбная 
продукция 

 

 

 

 

 

           

 
SRL 
Slavena Lux 

 
 

 
 

 
           

1 

Рыба „ 
Хек”, 
минтай 

кг 
985 56,6

7 + 
 

           

2 

Рыба 
консервиро
ванная 
"Сайра” 

шт 

402 36,6
7 + 

 

           

3 

Рыба 
консервиро
ванная 
"Тунец” 

шт 

392 31,5
8 + 

 

           

4 
Рыба 
сельдь 

кг 
12 

 
+ 

 
           

Лот 
№2 

Мясная 
продукция 

   
+ 

 
           

1 
Мясо 
говяжье  

кг 101
5 

154,
17 + 

 
           

2 
Куриное 
филе 

кг 217
0 

71,6
7 + 

 
           

3 
Мясо 
свиное на 
костях 

кг 
30 87,5

0  
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Лот 
№3 

Яйцо    
+ 

 
           

1 Яйцо 
куриное  

шт. 125
50 

2,42 
+ 

 
           

Лот 
№4 

Крупы                 
 SRL 

Baguette 
                

 Рис 
круглый  
 

кг 248 
  25,83 +           

2 Гречка кг 248   40,83 +           

3 
Крупа 
ячневая 

кг 212 
 

 10,00 +   
        

4 

Крупа 
пшеничная 
“Арнаутка                    

кг 247 
 

 20,83 +   
        

5 
Крупа 
манная  

кг 233 
 

 15,00 +           

6 Пшено   кг 211   17,50 +           

7 
Перловка  кг 213 

 
 10,00 +           

8 
Макароны 
твердых 
сортов 

 
кг 

320 
 

 33,33 +   
        

9 
Крупа 
кукурузная   

кг 210 
 

 13,33 +   
        

10 
Хлопья 
ассорти 
пять злаков  

кг 223 
 

 21,67 +   
        

11 
Чечевица 
красная, 
колотая  

кг 123 
 

 31,67 +   
        

12 
Горох 
сушеный  

кг 171 
 

 12,41 +   
        

13 
Нут 
колотый 

кг 60 
 

27,
50 

27,50 + +          

Лот 
№ 5 

Специй  
 

      
        

 
SRL 
Slavena Lux 

 
 

              

1 
Дрожжи 
сухие  

кг 
14 100,

00 +   
          

2 
Лимонная 
кислота  

пач 
110 3,50 

+ 
            

3 
Приправа 
куриная 

пач 
20 5,00 

+ 
            

4 
Ваниль   пач. 

445 1,33 
+ 

            

5 
Лавровый 
лист  

пач 
163 1,50 

+ 
            

6 
Черный 
перец 
молотый 

пач 
238 3,17 

+ 
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7 
Пищевая 
сода 

пач 
3 13,0

0 
+ 

  
          

8 
Майонез кг 

 64,3
3 

+ 
            

9 
Семена 
кунжута 

шт 
9 10,0

0 
+ 

            

10 
Семена 
льна 

кг 93 10,4
2 

+     
        

11 

Семена 
подсолнечн
ика 
чищенные 

шт 31 25,0
0 

+     
        

12 

Семена 
тыквы 
чищенные 

шт 10 29,1
7 

+     
        

Лот 
№6 

Различные 
продукты 
питания 

        
        

 
SRL 
Slavena Lux 

        
        

1 
Сок 
томатный  

л 
561 12,4

6 + 
            

2 
Сушки 
ванильные  

кг 
125 25,9

2 
+             

3 
Какао   пач 178 11,6

7 
+             

4 

Сок 
яблочный, 
виноградны
й, 
персиковый  

 
 

л 126
0 

12,4
6 

+     

        

5 
Горошек 
зеленый  

л 116,
64 

17,9
2 

+             

6 
Томатная 
паста  

кг 176,
4 

35,0
0 

+             

7 
Повидло кг 141,

9 
29,1

7 +             

8 
Карамель кг 10 45,8

3 
+             

9 
Изюм кг 39 55,0

0 
+             

10 
Халва в 
ассортимен
те 

кг 
90 40,0

0 
+     

        

11 
Пряники 
глазирован
ные 

кг 
32 25,8

3 
+     

        

12 

Чай черный 
цейлонский 
крупнолист
овой 

пач 

325 13,3
3 

+     
        

13 
Вафли кг 81 51,6

7 + 
    

        

14 
Соль 
йодированн
ая  

кг 
163 6,67 

+     
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15 
Печенье 
детское 

кг 160 29,1
7 

+     
        

16 
Сахар  кг 800 23,1

4 
+             

17 
Кисель  пач 332 13,3

3 
+             

18 
котлеты кг 30 60,0

0 
+     

        

19 
фрикадельк
и 

кг 30 60,0
0 + 

    
        

20 
пельмени кг 30 55,0

0 
+     

        

21 
сосиска кг 30 57,5

0 
+     

        

22 
Паштет 
куриный 

шт 30 10,8
3 + 

    
        

23 
Кукуруза 
сахарная, 

шт 318 11,2
5 

+     
        

24 
Сыр 
твердый  

kg 359 120,
83 

+     
        

Лот 
№7  

Молочная 
продукция 

        
        

 
АО JLC                 

1 
Молоко 
коровье 
2,5% 

л 771
0 

    11,48 + 
        

2 Кефир 2,5% 
пак 421

0 
    7,04 +         

3 
Сметана 
10% 

шт 
632 

    12,50 +         

4 Творог 5% 
кг 131

5 
    59,26 +         

5 Творог 5% 
кг 

104 
    59,26 +         

6 
Масло 
сливочное  

кг 
547 

    148,1
5 

+         

7 
Йогурт 
2,5% 
жирности 

шт 310
0 

    8,06 + 
        

 
 
 (Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
 
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
__________________________________________________________________ 

*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 și 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   
Factorul n    
* Informația privind rezultatele licitației electronice: 
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)  
 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  
Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n 3 

Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 
valori 

Prețul fără TVA 
/noile valori 

Operatorul economic     
Lotul 2  Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA 

/noile valori 
Operatorul economic    

 
 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 
Denumirea lotului Clasament

ul 
Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 
Lotul 1      
Lotul 2    
12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul 
economic 

Documentul și/sau 
informația solicitată   

Data 
transmiterii 

Răspunsul operatorului economic  

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

Комиссия изучила 
представленные документы, и 
направило письмо исх. № 935/6 
от 07.09.2022 года: . 
  06 сентября 2022 года 
состоялись открытые торги 
(коммерческий номер:  ocds-
b3wdp1-MD-1660817179611, ,№ 
21061895) о закупка продуктов 
питания на 4 квартал 2022 года для 
подведомственных учреждений 
 примарии г. Вулканешты. 
 Комиссия 07 сентября 2022 года 
изучила представленный пакет 
документов и руководствуясь п. 
4 ст.17 Закона №131 /215 от 2015 
года закупающий орган просит 
предоставить документы по 
позициям молоко, кефир, 
сметана, творог, масло 
сливочное, так как в 
предоставленных декларациях о 

07.09.2022 год 13 сентября 2022 года были предоставлены все 
документы без сопроводительного письма. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660817179611
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660817179611
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соответствии не видно в какой 
форме упакованы (в 
полиэтиленовых пакетах, 
стаканчика, в тетра паках и т.д.) 
или другой документ, который 
мог бы подтвердить запрос 
заказчика. 
 Также в запрашиваемой 
информации отсутствует 
сертификат о владении 
собственной аттестованной 
лабораторией для 
осуществления постоянного 
контроля качества или контракт 
с лабораторией, который Вам 
тоже необходимо предоставить. 
 Данную информацию 
необходимо предоставить до 13 
сентября 2022 года до 10 часов 
00 мин., на сайт примарии г. 
Вулканешты 
primaria_vulcanesti@mail.ru 
подтверждённой электронной 
подписью. 
 В случае непредставления 
информации в указанный срок 
будете дисквалифицированы. 
 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

 Рабочая группа примарии г. 
Вулканешты получила Ваш 
ответ на наше письмо – запрос 
№935/6 от 07.09. 2022 года и еще 
раз обращает Ваше внимание на 
то, что Вам необходимо 
предоставить документы, что Вы 
являетесь производителем 
сметана 10 % жирность, 
упакованная в 
полиэтиленовом пакете по 
400гр., как указано Вами 
технической спецификации 
согласно приложения №22 
стандартной документации. 
 Из представленных документов 
сертификата качества №214 от 
12.09.2022 года указано, что 
производите сметану 10% 
жирности, в 400 гр но в какой 
упаковке не указано. 
 Просим повторно предоставить 
конкретно, указать в какой 
упаковке, т.к. предоставленный 
раннее сертификат качества 
№134 от 10.06.2022 года указано 
в стаканчиках. 
 В связи с этим у комиссии 
возникли сомнения в 
достоверности предоставленных 
документов.  
 В случае выяснения, что 
предоставили недостоверную 
информацию мы вынуждены 
будем обратиться в Агентство 
государственных закупок. 
 Исходя из изложенного 
повторно просим предоставить 
документы, подтверждающие 
данную до 17 часов 19 
сентября 2022 года. 

16.09.2022 год Ответ не получен.  

 
13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 

documentația de atribuire: 
 

Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 
Denumirea Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

mailto:primaria_vulcanesti@mail.ru
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operatorului 
economic 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

 

D
U

AE
 

Тех
ниче
ское 
пред
лож
ение 

Фин
ансо
вое 
пред
ложе
ние 

Гара
нтия 
офе
рты 
1% 

Заяв
ка 
на 
учас
тие 

 

Дек
лара
ция 
о 
дейс
твит
ельн
ости 
офе
рты 

DEC
LAR
AŢI
E 
privi
nd 
confi
rmar
ea 
ident
ității 
bene
ficiar
ilor 
efect
ivi și 
neîn
cadr
area 
acest
ora 
în 
situa
ția 
cond
amn
ării  
pentr
u 
parti
cipar
ea la 
activ
ităţi 
ale 
unei 
orga
nizaţ
ii sau 
grup
ări 
crimi
nale,
pentr
u 
coru
pţie, 
fraud
ă 
şi/sa
u 
spăla
re de 
bani 

Сви
дете
льст
во о 
реги
стра
ции 
пред
при
ятия
, 
Extr
as 

Сви
дете
льст
во о 
сист
емат
ичес
кой 
упла

те 
нало
гов, 
сбор
ов, 

взно
сов 

Сви
дете
льст
во 
об 
откр
ыти
и 
банк
овск
ого 
счет
а 

Фин
ансо
вый 
отче
т за 
2020 
год 

Сан
итар
но-
вете
рина
рная 
авто
риза
ция 
на 
деят
ельн
ость 

Серт
ифи
кат 
на 
испо
льзо
вани
е 
собс
твен
ной 
бойн
и 
или 
соот
ветс
тву
ющи
й 
конт
ракт 
с 
бойн
ей 
(для 
мясн
ой 
пози
ции) 

Сан
итар
но-
вете
рина
рная 
авто
риза
ция 
на 
тран
спор
т (в 
том 
числ
е 
для 
пере
возк
и 
прод
укци
и 
стро
го 
треб
ующ
ей 
собл
юде
ния 
темп
ерат
урно
го 
реж
има) 

Сви
дете
льст
во о 
прох
ожд
ении 
гиги
енич
еско
го 
обуч
ения 
води
теля 
тран
спор
тног
о 
сред
ства 
(мед
.кни
жка 
води
теля
) 

Серт
ифи
каты 
соот
ветс
твия 
прод
укци
и 

Санита
рно - 
ветерин
арный 
сертифи
кат Ф-2 
(для 
мясной 
позици
и) 

Сертифи
кат о 
владени
и 
собствен
ной 
аттестов
анной 
лаборато
рии для 
осущест
вления 
постоян
ного 
контроль 
качества 
или 
контракт 
с 
лаборато
рией. 

Operatorul economic  
Lotul 1 Рыбные 
продукты SRL Slavena 
Lux   

+ + + + + + - + + + + + _ + + + - + 

Operatorul economic  
Lotul 2 Мясная 
продуция SRL Slavena 
Lux   

+ + + + + + - + + + + + + + + + + + 

Operatorul economic  
Lotul 3 Яйцо SRL 
Slavena Lux   

+ + + + + + - + + + + + _ + + + _ + 

Operatorul economic  
Lotul 4 
Крупы SRL 
BAGUETTE  

+ + + + + + - + + + + + _ + + + _ + 

Operatorul economic  
Lotul 5Специй SRL 
Slavena Lux   

+ + + + + + - + + + + + _ + + + _ + 

Operatorul economic  
Lotul 6 Различные 
продукты питания SRL 
Slavena Lux   

+ + + + + + - + + + + + _ + + + _ + 

Operatorul economic  
Lotul 7 Молочная 
продукция АО ЖЛК 

+ + + + + + - + + + + + _ + + + _ + 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
  

 
Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14. 
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15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, s-a decis 

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea lotului  Operatorul 

economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar 
fără 
TVA 

Prețul total 
fără TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Lotul 1 Рыбная продукция SRL Slavena Lux       
Рыба хек, минтай  сухой 
заморозки без головы и 
внутренностей и хвоста 
весом не менее 0,35 кг, 
фасованное поштучно по 
1 кг   
 

 

985 кг 56,67 55816,67 66980,00 

Рыба консервированная 
«Сайра» в банках 240 г, 

 
402 шт 36,67 14740,00 17688,00 

Рыба консервированная 
«Тунец» в банках 185 г, 

 
392 шт 31,58 12380,67 14865,80 

Сельдь, соленная с 
головой  в пряном 
рассоле 

 
12 кг 

3,33 4,00 48,00 

ИТОГО    82977,33 99572,80 
Lotul 2 Мясная продукция SRL Slavena Lux       
Мясо говяжье   1015 кг 154,17 156479,17 187775,00 

Куриное филе  2170 кг 71,67 155516,67 186620,00 

Свинина на кости  30 кг 87,50 2625,00 3150,00 

ИТОГО    314620,83 377545,00 
Lotul  3 Яйцо SRL Slavena Lux       
Яйцо куриное  12550 шт 2,42 30329,17 36395,00 
Итого    30329,17 36395,00 
Lotul 4 Крупы SRL BAGUETTE     
Рис круглый   248 кг 25,83 6405,84 7688,00 
Гречка  248 кг 40,83 10125,84 12152,00 
Крупа ячневая  212 кг 10,00 2120,00 2544,00 
Крупа пшеничная 
“Арнаутка                    

 
247 кг  20,83 5145,01 6175,00 

Крупа манная   233 кг  15,00 3495,00 4194,00 
Пшено    211 кг 17,50 3692,50 4431,00 
Перловка   213 кг 10,00 2130,00 2556,00 
Макароны твердых 
сортов 

 
320 кг 33,33 10665,60 12800,00 

Крупа кукурузная    210 кг 13,33 2799,30 3360,00 
Хлопья ассорти пять 
злаков  

 
223 кг 21,67 4832,41 5798,00 

Чечевица красная, 
колотая  

 
123 кг 31,67 3895,41 4674,00 

Горох сушеный   171 кг 12,41 2122,11 2291,40 
Нут колотый  60 кг 27,50 1650,00 1980,00 
Итого    59079,02 70643,40 
Lotul 6 Различные 
продукты питания 

SRL Slavena Lux       

Сок томатный   561 л 12,46 6989,13 8386,95 
Сушки ванильные   125 кг 25,92 3240,00 3500,00 
Какао    178 пач 11,67 2076,67 2492,00 
Сок яблочный, 
виноградный, персиковый  

 
1260 л 12,46 15697,50 18837,00 

Горошек зеленый   116,64 л 17,92 2089,80 2507,76 
Томатная паста   176,4 кг 35,00 6174,00 7408,80 
Повидло  141,9 кг 29,17 4138,75 4966,50 
Карамель  10 кг 45,83 458,33 550,00 
Изюм  39 кг 55,00 2145,00 2574,00 
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Халва в ассортименте  90 кг  40,00 3600,00 4320,00 
Пряники глазированные  32 кг 25,83 826,67 992,00 
Чай черный цейлонский 
крупнолистовой 

 
325 пач 13,33 4333,33 5200,00 

Вафли  81 кг 51,67 4185,00 5022,00 

Соль йодированная   163 кг 6,67 1086,67 1304,00 
Печенье детское  160 кг 29,17 4666,67 5600,00 

Сахар   800 кг 23,14 18512,00 20000,00 
Кисель   332 пач 13,33 4426,67 5312,00 
котлеты  30 кг 60,00 1800,00 2160,00 

фрикадельки  30 кг 60,00 1800,00 2160,00 

пельмени  30 кг 55,00 1650,00 1980,00 

сосиска  30 кг 57,50 1725,00 2070,00 

Паштет куриный  30 шт 10,83  325,00 390,00 

Кукуруза сахарная,  318 шт 11,25 3577,50 4293,00 

Сыр твердый   359 кг 120,83 
43379,17 

52055,00 

Итого    138902,84 164081,01 

Lotul 5 Специй SRL Slavena Lux   
 

 
 

 

Дрожжи сухие   14 кг 100,00 1400,00 1680,00 
Лимонная кислота   110 пач 3,50 385,00 462,00 
Приправа куриная  20 пач 5,00 100,00 120,00 
Ваниль    445 пач 1,33 593,33 712,00 
Лавровый лист   163 пач 1,50 244,50 293,40 
Черный перец молотый  238 пач 3,17 753,67 904,40 
Пищевая сода  3 пач 13,00 39,00 46,80 
Майонез  9 кг 64,33 579,00 694,80 
Семена кунжута  93 шт 10,00 930,00 1116,00 
Семена льна  31 кг 10,42 322,92 387,50 

Семена подсолнечника 
чищенные 

 30 шт 25,00 750,00 900,00 

Семена тыква чищенные  10 шт 29,17 291,67 350,00 

Итого    6389,08 7666,90 

Lotul 7 Молочные 
продукты 

АО JLC     

Молоко коровье 
пастеризованное,  
 жирность 2,5 %,  
1 литр, полиэтиленовых 
пакетах 

 

7710 л 

11,48 88521,59 

95604,00 

Кефир 2,5% жирность, 
упакованный в 
полиэтилен пакет, по 0,5 

 
4210 пак 

7,04 29625,77 
31996,00 

Сметана 10% жирность, 
упакованный в 
полиэтиленовый пакет, по 
400 гр 

 

632 шт 

12,50 7900,00 

8532,00 

Творог, 5% жирности, 
упаковка 5 кг 

 1315 кг 59,26 77925,85 84160,00 

Творог 5% жирности, 
упаковка по 250 гр 

 
104 кг 59,26 6162,96 6656,00 

Масло сливочное  без 
растительных жиров, 72,5 

 
547 кг 148,15 81037,01 87520,00 
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% жирности, 200 гр.,
пачка
Йогурт 2,5% жирности
упакованный в
полиэтилен по 0,5 л.
жирность 2,5%
клубничный,
абрикосовый, манго,
малина

3100 шт

8,06 24986,00

26970,00

Итого    316159,18 341438,00
ИТОГО

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere

SRL Slavena Lux 28.09.2022 года Электронная почта
SRL BAGUETTE 28.09.2022 года Электронная почта
АО JLC 28.09.2022 года Электронная почта
SA Fabrica de unt din Floresti 28.09.2022 года Электронная почта

Notă* 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.

17. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de:

18. 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

19.  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax

21. 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

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265.

24. Contractele de achiziţie încheiate:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Numărul
contractului

Data
contractul

ui

Cod
CPV

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractul
ui

fără TVA cu TVA

1
АО JLC
100260000505
9

129 05.10.2022 15800000-6 316159,18 341438,00 31.12.2022 год

2
SRL
BAGUETTE1
014600037741

130 05.10.2022 г 15800000-6  59079,02 70643,40 31.12.2022 год

3

SRL Slavena
Lux
100260000324
0

128  05.10.2022 15800000-6 573219,28 685260,71 31.12.2022 год 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 29 din 06.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1013601000521 
Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42 
Număr de telefon 022-25-52-69 
Număr de fax 022-25-56-17 
E-mail oficial  sti@mai.gov.md 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Anastasia Caraivanova, 0 (22) 255 528, 
anastasia.caraivanova@mai.gov.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □ Servicii □ Lucrări□  

Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a imobilului administrativ din str. Iacob 
Hâncu, 3 (repetat) 

Cod CPV 
  
45200000-9 

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. MD-1661165498075 
Link-ul:  
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062057/ 
Data publicării: 22.08.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ 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 □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; 
□Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 711 000,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării 
clarificărilor 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare Expunerea succintă a răspunsului Data transmiterii 

mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661165498075
https://achizitii.md/ro/public/tender/21036747/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21036747/
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24 aug 2022, 
17:44 

- Buna seara! Se accepta garantie 
prin transfer? 

Da, se accepta transfer de plată la 
contul autorității contractante 
confirmat, prin aplicarea 
semnăturii electronice de către 
operatorul economic. Rechizitele 
Serviciului Tehnologii 
Informaționale sunt indicate la 
pct.17 Anunțului de participare. 

25 aug 2022, 
08:18 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Nu sunt 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe 
SIA RSAP/ electronic 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

5. Până la termenul-limită (data 22 septembrie 2022, 10:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
Administratorii 

1. “GRANIT - GRAND LUX” SRL 1004611000470 Serghei CÎLCIC 
2. “STRENGTH” SRL 1003600090315 Oleg OCUL 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
“GRANIT - GRAND LUX” SRL 

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

DUAE  prezentat 
Formularul ofertei prezentat 
Informații generale despre ofertant prezentat 
Devizele locale aferente ofertei  prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor prezentat 
Manualul Calității prezentat 
Lichiditate generală conform IPO14 prezentat 
Garanţia pentru ofertă 1% prezentat 
Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de 
bugetul public național (eliberat de Inspectoratul 
Fiscal) 

prezentat 

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de 
resurse creditare sau alte mijloace financiare  prezentat 

Demonstrarea experienței operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit 

prezentat 

Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele 
indicate de autoritatea contractată, pe care acesta le 
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit 

prezentat 
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Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care 
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) 

prezentat 

Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor 
și/sau serviciilor/lucrărilor similar prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de către aceștia prezentat 

Informații privind asocierea prezentat 
Avizul Inspecției de Stat în Construcții prezentat 
Certificatul de atestare tehnico – profesională a 
dirigintelui de șantier prezentat 

Informații generale despre ofertant 
(adresa juridică, date bancare, etc.) prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice 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 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

Lotul 1: Lucrări de 
reparație capitală a 

imobilului 
administrativ din 

str.Iacob Hâncu, 3 

“GRANIT - GRAND 
LUX” SRL 1866952,64 1 buc + + 

* 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   Rezumatul răspunsului operatorului economic 

26.09.2022 “GRANIT - 
GRAND 
LUX” SRL 

Autoritatea contractantă 
în baza prevederilor alin.(3), 
art.70 din Legea 
nr.131/2015 privind 
achizițiile publice solicită de 
justificare a preţului anormal 
de scăzut ofertelor depuse de 
către “Granit-Grand Lux” 
SRL (< 85% 
((1866952,63:2711000) x 
100 =68,9%)).  

În acest context, 
solicităm prezentarea unor 
detalii şi precizări pe care le 
considerați semnificative cu 
privire la ofertă, precum şi 
care justifică preţul 

Prin răspunsul “GRANIT - GRAND LUX” SRL din 
22.09.2022 s-a comunicat:                                                                1) 
Suma indicată în oferta de preț nu este subestimată și este 
benefică din punct de vedere economic pentru compania 
noastră. Reducerea prețurilor a fost realizată prin reducerea 
valorii cheltuielilor generale, a costurilor de transport și a 
profitului estimat, ceea ce nu este interzis de legea Republicii 
Moldova. Astfel, costurile de transport din oferta noastră 
estimativă se ridică la 2 % din costul total al costurilor 
materiale. Furnizorii noștri de materiale de construcție 
livrează materiale de construcție direct la instalație, în timp ce 
prețul este inseparabil de prețul furnizorului pentru material.  
Costurile generale din oferta noastră au fost reduse de noi 
datorită optimizării costurilor în întreaga întreprindere, iar 
acest lucru este suficient pentru noi.  
Profitul estimat în estimările investitorului este stabilit cât mai 
mult posibil din costul total al lucrărilor de construcție, 
inclusiv cheltuielile administrative. În oferta noastră, profitul 
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respectiv, după cum 
urmează: 

1. Deviz local forma 7 – 1 
922 346,18 lei poziţia 12 
CEO7A Învelitori din plăci 
din tablă amprentată (tip 
țigla) pentru învelitorile 
acoperişurilor (tip Lindab) - 
care este grosimea ţiglei; 

2. Costul manoperei 1 h-
om în valoare de 55,00 lei - 
actul normativ ce certifică 
costurile/argumentări. 

estimat este stabilit la 3 %. Această sumă este profitul net 
pentru proiect, a cărui rată corespunde așteptărilor conducerii 
companiei și este suficientă, deoarece acesta nu este singurul 
proiect pe care compania noastră îl implementează.  
Prețurile materialelor de construcții corespund nivelului 
prețurilor de pe piața materialelor de construcții din Republica 
Moldova. SRL «Granit-Grand Lux» are contracte cu 
producătorii direcți și furnizorii de materiale de construcție, 
precum și un contract pentru furnizarea de servicii de 
transport, care justifică, de asemenea, prețurile și sumele 
indicate de noi în ofertă; 
2) Referitor la Deviz local forma 7 – 1 922 346,18 lei poziţia 
12 CEO7A Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) 
pentru învelitorile acoperişurilor (tip Lindab) - grosimea ţiglei 
se precizează - 0,45 mm;  
3) Salariile medii orare ale lucrătorilor din construcții în 
estimările investitorilor este stabilit la tariful de 84,97 lei/oră. 
În oferta noastră salariul mediu pe oră pentru muncitorii din 
construcții este setat la 55,00 lei/oră şi nu este subestimat 
semnificativ. Scrisoarea de informare semnată de 
viceministrul Dezvoltării Regionale și constructii RM A. 
Zolotkova confirmă dreptul nostru de a stabili media orară a 
salariilor lucrătorilor din construcții pe baza propriilor date. 
Cu fiecare lucrător compania noastră are contract încheat cu 
55,00 lei ora ce considerăm deajuns pentru lucrurătorii care 
lucrează 8 (opt) ore pe zi. Mai mult ca atît compania mai are 
contracte încheate la desfășurarea lucrărilor, respectiv aceştea 
mai lucrează și la obiectele cele.  
Dacă oferta noastră va fi recunoscută ca una câștigătoare, 
SRL «Granit-Grand Lux» garantează o performanță de înaltă 
calitate și în timp util a muncii în întregime. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

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]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

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. Reevaluarea ofertelor: nu sunt. 

13. 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 

D
en

um
ir

ea
 

op
er

at
or

ul
ui

 
ec

on
om

ic
 

Denumirea 
serviciului/bunului 

U/M 
Cant
itate

a 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul unitar 
(cu TVA 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 
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Lotul 1: Lucrări de 
reparație capitală a 
imobilului 
administrativ din 
str.Iacob Hâncu, 3 

“G
R

A
N

IT
 - 

G
R

A
N

D
 

LU
X

” 
SR

L 

Lucrări de reparație 
capitală a imobilului 
administrativ din 
str.Iacob Hâncu, 3A 
(lucrări neexecutate, 
etapa II) 

1 
buc 1 866 952,64 2 240 343,16 1 866 952,64 2 240 343,16 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“GRANIT - GRAND LUX” SRL 29.09.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-7549 
“STRENGTH” SRL 29.09.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-7548 

15. 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 □ 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

“GRANIT - GRAND 
LUX” SRL 

Nr. 76 din 
06.10.2022 45200000-9 1 866 952,64 2 240 343,16 31.12.2022 

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. 

Vicepreședintele grupului de lucru pentru achiziții: 
 
                                                                                Dorin CAPCELEA ______________LȘ 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.13 din 06 octombrie 2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Şuri, r. Drochia  
Localitate s. Şuri, r. Drochia  
IDNO 1007601010688  
Adresa s. Şuri, r. Drochia  
Număr de telefon 25277234  
Număr de fax 25277236  
E-mail oficial  petru.turculet@mail.ru  
Adresa de internet -  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Turculeţ Petru  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de stramutare a portiunei de iluminat 
stradal de la PT64DR9 de pe piloni 293-301 LEA 
10kV Fid.9 SE Drochia 110/35/10kV pe partea opusa 
sat,Suri r-nul.Drochia 

Cod CPV 45300000-0 
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-1662022334759 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662022334759?tab=contract-notice 
Data publicării: 01.09.2022 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: ocds-b3wdp1-MD-1662022334759 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662022334759?tab=contract-notice 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 
electronică □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: [Indicați] 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662022334759
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662022334759?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662022334759?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662022334759
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662022334759?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662022334759?tab=contract-notice
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 61 028,93 MDL 

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/altemijloacelor 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 12.09.2022, ora13:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Eltex-Grup 1003607007381 Larisa Rusu 
2. SRL Zepto  1018600024415 Dmitrii Rotari 
3. CVR-ELECTRO 1006600002447 Viorel Sajin 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Eltex-Grup SRL Zepto CVR-ELECTRO Operator economic 
n 

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

Propunerea tehnică +    
Propunereafinanciară +    
DUAE +    
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

+    

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

Cerere de participare Prezentat    
Declaratie privind valabilitatea 
ofertei 

Prezentat    

Scrisoare de garantie bancara a 
ofertei 

Prezentat    

Grafic de efectuare a lucrarilor Prezentat    
Experiență similară Prezentat    
Declaratie principalele lucrari 
in ultimul an de activitate 

Prezentat    

Declaratie dotari specifice Prezentat    
Declaratie privind personalul Prezentat    
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de specialitate 
Lista subcontractantilor Prezentat    
Devizele de 
cheltuieli/specificații formare 
preț 

Prezentat    

Informatii generale ofertant Prezentat    
DUAE Prezentat    
Extras din Registrul de stat al 
persoanelor juridice 

Prezentat    

Declaratie privind garantia 
lucrarilor 

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 
Lucrări de 
stramutare a 
portiunei de 
iluminat stradal 
de la PT64DR9 
de pe piloni 293-
301 LEA 10kV 
Fid.9 SE Drochia 
110/35/10kV pe 
partea opusa 
sat,Suri r-
nul.Drochia 

Eltex-Grup 54 843,46  1 buc + + 
SRL Zepto 59 537,59  1 buc   
CVR-ELECTRO 60 157,85  1 buc   

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 

12.09.2022 Eltex-Grup Scrisoare nr.235 din 
12.09.2022 privind: 
1.Solicitarea Declaratiei 
privind garantia lucrarilor 
– document care lipsea; 
2.Garantia ca oferta nu va 
fi modificata pe perioada 
implementarii contractului 
atribuit. 
 

Declaratie privind garantarea 
lucrarilor, expediată prin e-mail 
petru.turculet@mail.ru 

mailto:petru.turculet@mail.ru
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Zepto Preţul mai mare 
CVR-ELECTRO Preţul mai mare 

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] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

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 □ 

(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  
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 

Cantitate și 
unitate de 

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 
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economic măsură   
Lucrări de 
stramutare a 
portiunei de 
iluminat 
stradal de la 
PT64DR9 de 
pe piloni 293-
301 LEA 10kV 
Fid.9 SE 
Drochia 
110/35/10kV pe 
partea opusa 
sat,Suri r-
nul.Drochia 

Eltex-Grup 1 buc 54 843,46 MDL 54 843,46 MDL 65812.15 MDL 

 
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  

Eltex-Grup 23.09.2022 e-mail 
SRL Zepto 23.09.2022 e-mail 
CVR-ELECTRO 23.09.2022 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 

 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 Întreprinderea: Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen de 
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operatorulu
i  

economic 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

și data 
contractului/ 

acordului-cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

valabilitate 
al 

contractulu
i/acordului-

cadru 

Eltex-Grup Capital  
autohton 

Nr.105 06.10.2022 45300000-0 54 843.46  65812.15  31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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)                                                                             (semnatura) 
 
L.Ș 
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DARE DE SEAMĂ 

   de atribuire a contractului de achiziții publice    
de încheiere a acordului-cadru                            

                                                               de anulare a procedurii de atribuire    

Nr. 1  din   06.10.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Bulboci 
Localitate  s. Bulboci, rul. Soroca 
IDNO 1007601003471 
Adresa s. Bulboci, rul. Soroca 
Număr de telefon 0230/57534; mob.069807910 
Număr de fax 0230/57622;  
E-mail oficial  primariabulboci@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Rusnac Natalia, 068973360 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:nu e cazul 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări + 

Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente a străzilor din satul 
Bulboci, rnul Soroca 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

COP 

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

Nr: 21064028, ocds-b3wdp1-MD -1663613435476  
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender 21064028 
Data publicării: 19.09.2022 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

+ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: nu e cazul 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] Buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 416817.39 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu 

(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: nu  

(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 27.09.2022, ora 00:00), au fost depuse 3 oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1  SRL”Drumnord - construct” 1014602001061 Verhovețchii Ion 
2 SRL ”Damser – Grup” 1018607000285 Zabulica Serghei 
3  SA ”Drumuri – Soroca” 1003607003279  Vasile Cebotarian 

 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
SRL”Drumnord 
– Construct” 

SRL 
”Damser 
– Grup” 

SA ”Drumuri  
Soroca 

  

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

Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

DUAE prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

prezentat 

Cerere de participare (anexa nr. 7) 
 

prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat 

Declarație privind experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

prezentat     

Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

prezentat     
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contractului (anexa nr. 14) 
Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului (anexa nr. 
15) 

prezentat     

Lista subcontractanților şi 
partea/părţile din contract care sunt 
îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16) 

prezentat     

Informaţii privind asocierea (anexa 
nr. 17) 

prezentat     

Aviz pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor (anexa 
nr. 22) 

prezentat     

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale, în conformitate 
cu prevederile legale 

prezentat     

Dovada înregistrării întreprinderii, în 
conformitate cu prevederile legale din 
ţara în care ofertantul este stabilit 

prezentat     

Certificatul de atestare tehnico-
profesională în domeniu dat 

prezentat     

Perioada de garanţie 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 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de 
reparație 
curentă a 
străzilor din 
satul Bulboci, 
com. Bulboci. 
 

 SRL”Drumnord – 
Construct” 321691,67 

Conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 

SRL ”Damser – 
Grup” 363160,08 

 
 
Ofertantul se află în statutul de 
”așteptare” 

SA ”Drumuri – 
Soroca” 380835,40 

  
  

* 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:   

 

9. Data solicitării 
Operatorul 
economic 

Informația 
solicitată   

Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

        
 

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

    
 

11.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot + unicul lot   
Pentru mai multe loturi cumulate □             
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:  

12. Criteriul de atribuire aplicat:  

Preţul cel mai scăzut  +                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □    
            
(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) 

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu e cazul 

(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   
 
 
 
 

14. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
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15. 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  Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de reparație 
curentă a străzilor  din 
satul Bulboci, com. 
Bulboci. 
 

SRL”Drumnord– 
construct” 

Caietului  
de sarcini 

 321691.67 386030.00 

 
      
Anularea procedurii de achiziție publică: nu 
 
În temeiul art.71  
Argumentare:     

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

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL”Drumnord– construct” 27.09.2022 e-mail 
SRL ”Damser – Grup” 27.09.2022 e-mail 
 SA ”Drumuri – Soroca” 27.09.2022 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) 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  + 6 zile în cazul transmiterii 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). 

 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:    

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 □ 
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19.  Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): nu 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU)   

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

      
 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:    Crîșmari Filip    ______________    L.Ș. 
 
 

 Numărul 
 
Lotului  

Întreprin 
derea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere 
Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 
contrac 
tului/ 
acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabili 
tate al 
contractului/
acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

Lucrări de reparație 
curentă a străzilor 
din satul Bulboci, 
com.Bulboci. 

SRL”Drum
nord– 
construct”” 

Nr. 16 din 
06.10.2022 

45200000-9 

321691.67 386030.00 

31.12.2022 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind  
achiziționarea autoturismelor   

 
Nr. 171/22 din 07.10.2022         

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 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Autoturisme  
Cod CPV 34110000-1 
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-1661848353821 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661848353821?tab=contract-
notice   
Data publicării: 30.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 10.12.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_96_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 157 680,00 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661848353821
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661848353821?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661848353821?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661848353821?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_96_0.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_96_0.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

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: nu au fost. 

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 22.09.2022, ora 13:00), a depus oferta 1 (unu) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „Daac-Autosport” SRL 1004600024841 - 

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

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea 
operatorului economic 

„Daac - Autosport” 
SRL 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat 

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 (formularul Declarației a fost publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender)) - declarație pe proprie răspundere - în termen de 
5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație 
autorității contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport 
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 

prezentat 
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sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 de zile – 
declaraţie completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - 
copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

Distribuitor oficial al bunului propus sau partener al distribuitorului 
oficial al producătorului prezentat pe teritoriul Republicii Moldova - 
copia documentului confirmativ emis de către producătorul bunurilor 
sau de către distribuitorul oficial al producătorului, în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat  

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

*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 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

*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.  

7. ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespun
derea cu 
specifi 
cațiile 
tehnice 

Lotul nr. 1 
Autoturisme „Daac - 

Autosport” 
SRL 

1 267 200,00 4 unități + + 

Lotul nr. 2 
Autoturisme  1 800 000,00 5 unități + + 

 

* 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). 



4 
 

 
Licitația electronică nu 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: nu au fost. 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost. 

Denumirea 
operatorului economici 

 
Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur 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: ________________________                 

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: nu se aplică. 

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:  
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Lotul nr. 1 
Autoturisme „Daac -Autosport” 

SRL 

4 unitate 316 800,00 1 267 200,00 

Lotul nr. 2 
Autoturisme 5 unitate 360 000,00 1 800 000,00 

 
 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 
 

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

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Daac-Autosport” SRL 27.09.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
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:  

Denumirea  
operatorului  

economic 
 

Întreprin
derea Cu 
capital au 

tohton/ 
cu  

capital 
mixt/asoc
iere/Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de  
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA 

„Daac-
Autosport” 

SRL 

 
- Nr. 

1069 
07.10.2022 34110000-1 3 067 200,00 31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   
(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)  

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: - 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care 
au fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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 
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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                                                                               Gheorghe POJOGA 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice  
privind achiziționarea produselor petroliere 

Nr. 1 din 07.10.2022              
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Policlinica Stomatologică Republicană  
(IMSP PSR)  

Localitate mun. Chișinău  
IDNO 1003600150118 
Adresa str. Vlaicu Pârcălab, nr. 17 
Număr de telefon 022-22-53-73 
Număr de fax - 
E-mail oficial  repubdent@ms.md, imsppsr@gmail.com. 
Adresa de internet IMSP PSR nu dispune de pagina web oficială 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Irina Chiroșca, jurist-consult, șef al Serviciului 
suport juridic, personal și organizare internă, tel.: 
069974446, suport.juridic.psr@gmail.com. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse petroliere 
Cod CPV 09100000-0 
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-1663230027335 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663230027335?tab=contract-notice 
Data publicării: 15.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
IMSP PSR nu dispune de pagina web oficială 

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 CNAM și surse proprii  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 146 072,87 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost   

Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

- 

mailto:repubdent@ms.md
mailto:imsppsr@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663230027335
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Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost 

Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/altemijloacelor de 
informare (după caz) 

- 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 23.09.2022, ora 09:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”Vento Retail” 1009600044712 Borș Igor 
Borș Andrian 

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

operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

 
SRL ”Vento 

Retail” 
 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

Nu s-a solicitat 

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

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de  60 de zile - Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic. 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție publică - Cerere de participare 
completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic. 

prezentat 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, 
pentru corupție fraudă și/sau spălare de bani - Declarație pe proprie răspundere - în 
termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 
ofertantul desemnat câștigător va prezenta această declarație autorității contractante 

neprezentat 
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Agenția Achiziții Publice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic. 
Alimentarea cu combustibil prin carduri valabile în toate staţiile de alimentare 
gestionate  - Declarație pe proprie răspundere - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic. 

prezentat 

Dreptul de a comercializa produsele petroliere  - Copia licenței și a Anexei la licență 
privind comercizlizarea cu amănuntul a benzinei și motorinei la stațiile de alimentare - 
copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic. 

prezentat 

Persoană  juridică înregistrată în Republica Moldova - Copia extrasului din 
Registrul de stat al persoanelor juridice - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic. 

prezentat 

Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova  
- Copia cazierului judicar al persoanei juridice - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic. 

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 
Lotul nr. 1 

Benzină SRL ”Vento Retail” 
 

54 263,50 2647 litri 
 + + 

Lotul nr. 2 
Motorină 69 368,00 3016 litri + + 

* 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 
23.09.2022 SRL ”Vento 

Retail” 
 

Prezentarea declarației pe proprie răspundere 
privind confirmarea faptului de aimentare cu 

combustibil prin carduri valabile în toate 
staţiile de alimentare gestionate 

Până la termenul 
indicat în scrisoare 

documentul solicitat 
a fost prezentat de 
către operatorul 

economic 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt  
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Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru mai multe loturi       

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Cel mai bun raport calitate-preţ  
  
(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 s-a aplicat, deoarece a fot depusă doar o singură 
ofertă. 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic Total 

Prețul pentru un litru 80% - - 
Discount-ul 20% - - 

Denumirea operatorului economic Total 
Prețul pentru un litru 80% - - 
Discount-ul 20% - - 

13.  Reevaluarea ofertelor: nu se aplică  

(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) 
Lotul nr. 1 

Benzină SRL ”Vento 
Retail” 

 

2647 litri 20,50 52 263,50 65 116,20 

Lotul nr. 2 
Motorină 3016 litri 23,00 69 368,00 83 241,60 

 
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  

SRL ”Vento Retail” 26.09.2022 SIA RSAP, 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: nu se aplică, deoarece a fost depusă o singură 
ofertă.  
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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 
operatorulu

i  
economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/acordului
-cadru 

Cod 
CP
V 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL ”Vento 
Retail” 

- 43 

07
.1

0.
20

22
 

09
10

00
00

-0
 

12
3 

63
1,

50
 

14
8 

35
7,

80
 

31.12.2022 

18.  Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi), (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): nu se aplică.  

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? - 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): - 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: - 

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au fostaplicatecriterii de 
durabilitate: - 

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. 

 
 
 



6 
 

Președintele grupului de lucru pentru  
achiziții publice partea organizatorică                                                                  Tatiana CIOLPAN 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr.  21062430   din  07.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1003600150783 
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 
Număr de telefon 022 403 697 
Număr de fax 022 403 697 
E-mail oficial  achizitiipublicescr@gmail.com 
Adresa de internet www.scr.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Aliona Grigoraș, tel.022403697,  
email: achizitiipublicescr@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Utilaj, echipament și scule pentru uz 
gospodăresc 

Cod CPV 42600000-2 
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-1661758954801 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062430/ 
Data publicării: 29.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

Da 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
urmează a fi inclusă în planul de achziții modificat 
pentru anul 2022. 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Nr. 67 din 26.08.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_67_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Buget CNAM;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 122.757,50 

 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md/
http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

Data solicitării clarificărilor  1 sept 2022, 19:37 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Prezentarea mostrelor 

În cazul în care vă oferim modelul solicitat de Dvs., 
va fi necesară prezentarea mostrelor? 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, în cazul în care veniți cu modelul expres 
prevăzut în caiet de sarcini, va fi suficient 
prezentarea broșurii/catalogului unde sunt descriși 
parametri tehnici. 

Data transmiterii Răspuns: (2 sept 2022, 15:29) 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt 

5. Până la Termenul - limită (data 13.09.2022, ora 15:47), au depus oferta  3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 

1 „Eleamag” SRL 1006600057355 Moroz Eugeniu 

2 „Inox Plus” SRL 1011600039984 Covalenco Dumitru 

4 „Soverang” SRL 1002600008533 Savcenco Serghei 
 

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

Denumire document  Denumirea operatorului economic 
„Eleamag” SRL „Inox Plus” SRL „Soverang” SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare   prezentat prezentat prezentat 
Declarație 
privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat prezentat 

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

Decizie/ Extras de 
înregistrare prezentat prezentat prezentat 

Acte ce atestă calitatea 
produselor prezentat prezentat prezentat 

Declaratie pe propria 
rapsundere referitor la prezentat prezentat prezentat 
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garanția produselor 
Declarație prin care se va 
confirma că producătorul/ 
distribuitorul de 
echipamente electrice și 
electro nice (EEE) este 
inclus în Lista producăto 
rilor de produse supuse 
regle mentărilor de 
responsabilitate extinsă a 
producătorilor, conform 
Regulamentul privind 
deșeurile de echipamente 
electrice și electro nice, 
aprobat prin HG nr. 212 
din 07.03.2018 - pentru 
pozițiile reglementate de 
HG. 

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) 

 

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. Polizor de 
banc și lentă 

„Eleamag” SRL 3295,00 2 buc + + 

„Soverang” SRL 3310,00 2 buc * * 

Lot 2. Polizor 
unghiular 

„Eleamag” SRL 2930,00 2 buc + + 

„Soverang” SRL 2950,00 2 buc * * 

„Inox Plus” SRL 3200,00 2 buc * * 

Lot 3. Mașină de 
găurit și 
înșurubat 

„Inox Plus” SRL 11800,00 4 buc + - 

„Eleamag” SRL 12894,00 4 buc + + 

„Soverang” SRL 13091,00 4 buc * * 
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Lot 4. Ciocan 
rotorpercutor 

„Inox Plus” SRL 5454,00 2 buc + - 

„Eleamag” SRL 8080,00 2 buc + + 

„Soverang” SRL 8244,00 2 buc * * 

Lot 5. Ciocan 
demolator 

„Eleamag” SRL 12370,00 1 buc + + 

„Soverang” SRL 12375,08 1 buc * * 

Lot 6. Ferestrău 
pendular 

„Soverang” SRL 635,00 1 buc + - 

„Eleamag” SRL 2440,00 1 buc + + 

Lot 7. Ferestrău 
unghiular de 
masă 

„Eleamag” SRL 7000,00 1 buc + + 

„Soverang” SRL 7990,00 1 buc * * 

Lot 8. Ciocan 
demolator 

„Eleamag” SRL 3100,00 1 buc + + 

„Soverang” SRL 3490,00 1 buc * * 

Lot 9. Aspirator 

„Soverang” SRL 2549,00 1 buc + + 

„Inox Plus” SRL 2898,00 1 buc * * 

„Eleamag” SRL 3850,00 1 buc * * 

Lot 10. Mașină de 
spălat uscat „Inox Plus” SRL 49535,00 1 buc + + 

Lot 11. 
Motoferesstrău pe 
benzină 

„Soverang” SRL 3600,00 1 buc * * 

Lot 12. 
Motocoasă 

„Eleamag” SRL 2500,00 1 buc + + 

„Soverang” SRL 2800,00 1 buc * * 

Lot 13. Mașină de 
tuns gazon 

„Eleamag” SRL 6000,00 1 buc + + 

„Soverang” SRL 7200,00 1 buc * * 

Lot 14. Nivelă 
lazer 

„Soverang” SRL 3060,00 1 buc + + 

„Eleamag” SRL 3300,00 1 buc * * 

Lot 15. Telemetru 
cu lazer „Soverang” SRL 1147,00 1 buc + + 
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„Eleamag” SRL 1395,00 1 buc * * 

Lot 16. Aparat de 
lipit fier 

„Soverang” SRL 1348,00 2 buc + + 

„Eleamag” SRL 1600,00 2 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:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

16.09.2022 
 
 
 

„Eleamag” SRL 

Prezentarea ultimii 
oferte de preț în urma 
rundelor de negociere în 
cadrul COP 

Operatorul economic a prezentat 
actele solicitate la termen. 
 
 
 

 
 
16.09.2022 
 
 

„Soverang” SRL 

Prezentarea ultimii 
oferte de preț în urma 
rundelor de negociere în 
cadrul COP  

Operatorul economic a prezentat 
actele solicitate la termen. 
 
 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Soverang” SRL 

În temeiul art. 69 alin. (6), lit b) din Legea 131/2015 se descalifică 
oferta: 
Lotul 6. – la consultarea broșurii/catalogului produsului s-a 
constatat că nu corepsund următorii parametri: 
 - greutatea solicitată - 1,5 kg, iar modelul propus - 1,8 kg;  
- tăiere lemn s-a solicitat parametrii de 65mm, iar modelul propus 
are parametrii 60 mm. 

„Inox Plus” SRL 

În temeiul art. 69 alin. (6), lit b) din Legea 131/2015 se descalifică 
oferta: 
Lotul 3. – oferta nu corespunde deoarece numărul de rotații maxime 
care au foast solicitate - 450-1500 rot/min, iar modelul propus 400 - 
1500 rot/min; găurire solicitată - metal 13mm/lemn 30mm, dar s-a 
oferit găurire - metal 10mm/lemn20mm, s-a solicitat cuplu maxim 
dur 42N dar s-a oferit cuplu maxim dur 54N. 
Lotul 4. – oferta nu corespunde, deoarece s-a solicitat energia de 
impact - 3,0J , dar s-a oferit modelul cu parametri de 9,0J; turații 
solicitate 1500 rot/min dar s-a propus 600 rot/min; frecvența 
loviturilor solicitată de 5540 lov/min, dar s-a propus 3200 lov/min; 
greutatea solicitată - 3,0 kg, dar s-a oferit  greutatea - 6,6 kg. 
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10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot        
Pentru mai multe loturi cumulate            
Pentru toate loturile         

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                          

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

13. Reevaluarea ofertelor:  

Motivul reevaluării ofertelor  I În baza scrisorii Nr. 22 din 26.09.2022 parvenite de la operatorul 
economic „Eleamag” SRL și mesajului prin posta electronică din 
29.09.2022 parvenit de la operatorul economic „Soverang” SRL, 
prin care ambii operatori solicită refuzul contractării pentru Lotul 
13. Mașină de tuns gazon, din motivul că producătorul nu are 
produsul menționat în stoc.  

Modificările operate I A reține garanțiile pentru ofertă 1% operatorilor economici 
„Eleamag” SRL depusă la Lotul 13. Mașină de tuns gazon,  în sumă 
de  60,00 lei și „Soverang” SRL în sumă de 72,00 lei pentru același 
lot . 

 

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) 

Lot 1. Polizor de 
banc și lentă 

„Eleamag” 
SRL 

2 buc 1647,50 3295,00 3945,00 

Lot 2. Polizor 
unghiular 

„Eleamag” 
SRL 

2 buc 1465,00 2930,00 3516,00 

Lot 3. Mașină de 
găurit și înșurubat 

„Eleamag” 
SRL 

4 buc 3272,75 13091,00 15709,20 

Lot 4. Ciocan 
rotorpercutor 

„Eleamag” 
SRL 

2 buc 4040,00 8080,00 9696,00 

Lot 5. Ciocan 
demolator 

„Eleamag” 
SRL 1 buc 12370,00 12370,00 14844,00 

Lot 6. Ferestrău 
pendular 

„Eleamag” 
SRL 1 buc 2440,00 2440,00 2928,00 

Lot 7. Ferestrău 
unghiular de masă 

„Eleamag” 
SRL 1 buc 7000,00 7000,00 8400,00 
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Lot 8. Ciocan 
demolator 

„Eleamag” 
SRL 1 buc 3100,00 3100,00 3720,00 

Lot 9. Aspirator „Soverang” 
SRL 1 buc 2549,00 2549,00 3058,80 

Lot 10. Mașină de 
spălat uscat 

„Inox Plus” 
SRL 1 buc 49535,00 49535,00 59442,00 

Lot 11. 
Motoferesstrău pe 
benzină 

„Soverang” 
SRL 1 buc 3600,00 3600,00 4320,00 

Lot 12. Motocoasă „Eleamag” 
SRL 1 buc 2500,00 2500,00 3000,00 

Lot 14. Nivelă lazer „Soverang” 
SRL 1 buc 3060,00 3060,00 3672,00 

Lot 15. Telemetru cu 
lazer 

„Soverang” 
SRL 1 buc 1147,00 1147,00 1376,40 

Lot 16. Aparat de 
lipit fier 

„Soverang” 
SRL 2 buc 674,00 1348,00 1617,60 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
Argumentare:  

Pentru Lotul 13. Mașină de tuns gazon - În temeiul art. 71 alin.(1) lit c) din Legea 131/2015 
privind achizițiile publice se anulează atribuirea contractului deoarece niciunul dintre ofertanți nu a 
întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire.  

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Eleamag” SRL 21.09.2022 e-mail,  SIA RSAP 
„Soverang” SRL 21.09.2022 e-mail,  SIA RSAP 
„Inox Plus” SRL 21.09.2022 e-mail,  SIA RSAP 

 

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 □ 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/aco

rdului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

„Eleamag” 
SRL 

autohton 06-198/22 03.10.2022 

42600000-2 

55.420,00 66.504,00 31.12.2022 

„Soverang” 
SRL 

autohton 06-199/22 06.10.2022 11.704,00 14.044,80 31.12.2022 

„Inox Plus” 
SRL 

autohton 06-200/22 04.10.2022 49.535,00 59.442,00 31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și 
s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? Nu 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:  

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                                                Dragoș PIDLEAC 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 120/22 din 07.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
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 oficial  olga.conovalova@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) 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 „Carne de pasăre”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale”, pentru necesităţile Armatei Naţionale 

Cod CPV 15100000-9 
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-1661254100892 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661254100892?tab=contract-notice 
Data publicării: 23.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

Da (pct.18, HG 1419/2016)   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 350 000,00 

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 - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661254100892
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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 12.09.2022, ora 16:00), au depus oferta 4 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SC „Axedum” 1003605002935 Cojocaru Galina 
2. SRL „Floreni” 1002601002055 Odiseea Bîta-Bubuioc 
5. SRL „Carmez Processing” 1009600006996  Radion Melnic 
6. SRL „Pascolina” 1009600025979 Ghenadie Pascal 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 
SC

 
„A

xe
du

m
” 

SR
L 

„F
lo

re
ni

” 

SR
L 

„C
ar

m
ez

 
Pr

oc
es

si
ng

” 

SR
L 

„P
as

co
lin

a”
 

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

Propunerea 
tehnică 

Specificaţii tehnice 
(anexa nr.22) 

statut 
„în așteptare” prezentat statut 

„în așteptare” prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț 
(anexa nr.23) 

statut 
„în așteptare” prezentat statut 

„în așteptare” 
statut 

„în așteptare” 

DUAE Documentului Unic de 
Achiziţii European 

prezentat prezentat statut 
„în așteptare” prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat statut 
„în așteptare” prezentat 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat statut 
„în așteptare” prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei (anexa nr.8) 

prezentat prezentat statut 
„în așteptare” 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 

statut 
„în așteptare” prezentat statut 

„în așteptare” 
statut 

„în așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor 
bancare 

statut 
„în așteptare” 

prezentat statut 
„în așteptare” 

statut 
„în așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public 
naţional 

statut 
„în așteptare” prezentat statut 

„în așteptare” 
statut 

„în așteptare” 

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

statut 
„în așteptare” 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” 

statut 
„în așteptare” prezentat statut 

„în așteptare” 
statut 

„în așteptare” 
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Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standarde 
relevante 

statut 
„în așteptare” prezentat statut 

„în așteptare” 
statut 

„în așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind 
demonstrarea capacităților și experienței 
pentru cel puțin 12 luni de activitate. 

statut 
„în așteptare” 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 
corespundecerințelor de calificare)) 

1. La lotul „Carne de pasăre”, preţul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul SRL 
„Floreni”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la 
lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea lotului menționat de la operatorul economic SRL 
„Floreni”. 

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 
pasăre 

SRL „Floreni” 1057100,00 

30000,00 

+ + 
SC „Axedum” 1062500,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL „Carmez 
Processing” 1125000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Pascolina” 1387500,00 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 

15.09.2022 SRL „Floreni” 
Prezentarea documentelor justificative,  clarificărilor 
solicitate la documentaţia obligatorie, documentul 
Specificaţii de preţ (anexa nr.23) după licitare. 

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 un singur lot        
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: 
(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: 
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(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  (kg.) 

Prețul 
unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Carne de pasăre SRL „Floreni” 30000,00 35,23 1057100,00 1268520,00 
 
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 

SC „Axedum” 

30.09.2022 prin e-mail SRL „Floreni” 
SRL „Carmez Processing” 
SRL „Pascolina” 

(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 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Floreni” - 14/727  07.10.2022 15112000-6 1057100,00 1268520,00 23.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
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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 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)  
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.                /22  din         .10.2022. 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE, 022-25-22-09, 

vitalie.rohac@army.md  
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Procedura de achiziţie repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul de achiziţie Accesorii pentru armament conform necesităţilor 
Regimentului de stat major „General de brigadă 
Nicolae Petrică” 

Cod CPV 35300000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1663158647960 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1663158647960?tab=contract-notice 
Data publicării: 14.09.2022 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

- 
- 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Licitație electronică  

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 225000,00 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: conform SIA “RSAP” 
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului - 
Data transmiterii - 

 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Nu au fost 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

nu 

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
122

natalia.croitoru
Typewriter
07
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5. Până la termenul-limită (data 22.09.2022, ora 10:00), a fost depusă 1 (una) ofertă: 
 

Nr. 
Denumirea operatorilor  

economici 
IDNO Asociaţii/administratorii 

1. SRL „Valmatex Company” 1016606004651 MALACINSCHII VLADIMIR 
 
 

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL „Valmatex Company” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) prezentat 
Specificații de preţ (anexa nr. 23) prezentat 
DUAE prezentat 
Garanţia pentru ofertă prezentat 
Cererea de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 

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

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional prezentat 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat 

Prezentarea de dovezi privind   conformitatea produselor  prezentat 
Declaraţie de garanţie a bunurilor minim 24 de luni prezentat 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 
Nr. 
ord. Denumirea lotului 

Unitate 
de 

măsură 
Cantitate 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţul ofertei  
(fără TVA)* 

Corespundere
a cu cerinţele 
de calificare 

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice 

1. Curea de port armă buc 1000 SRL „Valmatex 
Company” 185000,00 + + 

2. Curea port baionetă buc 1000 SRL „Valmatex 
Company” 65000,00 + + 

  

Constatări/Comentarii:  
- Pentru loturile nr.1,2 unica ofertă a fost depusă de către operatorul economic SRL „Valmatex 
Company”. Oferta acestuia corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru 
loturile date. 

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

cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-
a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

28.09.2022 SRL „Valmatex Company” 
Clarificări la documentaţia 

obligatorie, 
Documente justificative 

a prezentat informația solicitată 

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot                     
11.  Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                
12.  Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13.  Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 

decis: 
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Atribuirea contractului de achiziţie publică: 
Denumirea lotului  Unitate 

de 
măsură   

Cantitate  Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţul 
unitar  

(fără TVA) 

Preţul total  
(fără TVA) 

Preţul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Curea de port armă buc 1000 SRL „Valmatex 
Company” 

185,00 185000,00 222000,00 
Curea port baionetă buc 1000 65,00 65000,00 78000,00 
      300000,00 

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost. 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Valmatex Company” 05.10.2022 SIA RSAP şi  e-mail 

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. 
 

16. Termenul de aşteptare 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 achiziţiile publice 

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

(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). 
Comentarii: 
Conform art.32 alin.(3), lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
 
17. Contractele de achiziţie încheiate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termenul de 
valabilitate a 
contractului 

fără 
TVA cu TVA 

1 SRL „Valmatex 
Company” 

Cu capital 
autohton 14/_____ ___.10.22 35300000-7 250000,00 300000,00 30.12.2022 

 
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 şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea 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. 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
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DAREA DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
  

Nr.          /22   din         .10.2022. 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 
Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziţie repetată (după caz) da  
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul de achiziţie Utilaj tehnologic şi frigorific, conform necesităţilor Armatei 
Naţionale 

Cod CPV 39700000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

   
ocds-b3wdp1-MD-1662553200309 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662553200309?tab=contract-notice 
Data: 07.09.2022, ora: 16.01 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziţii publice a autorității contractante 

Da   
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://www.army.md/img/userfiles/info/aquizition/plan_2022.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire  Licitație electronică 
Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 254833,33 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 
 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

- 

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

nu 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662553200309
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662553200309
natalia.croitoru
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5. Până la termenul-limită (data 15.09.2022, ora11:00), au fost depuse 3 (trei) oferte: 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

Inoxplus SRL 1011600039984 COVALENCO DUMITRU  
Dina - Cociug SRL  1002600032981 COCIUG MIHAIL 
AQUAPROF SRL 1011600020740 STANCHEVICI DUMITRU 
 
 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 
Denumire document Denumirea operatorului economic 

 Inoxplus SRL  Dina-Cociug SRL  AQUAPROF SRL 
Documentele ce constituie oferta 

DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziţii European prezentat prezentat prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA prezentat prezentat prezentat 
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) prezentat prezentat prezentat 
Specificații de preţ după licitare (anexa nr. 23) prezentat prezentat prezentat 
Cererea de participare prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional prezentat prezentat prezentat 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat prezentat prezentat 

Paşaportul tehnic în una din limbile română/engleză/rusă prezentat prezentat prezentat 
Certificat de garanţie  prezentat prezentat prezentat 
Dovada înregistrării producătorilor/distribuitorilor în „Lista 
producătorilor” (EEE)  prezentat prezentat prezentat 

Certificat de conformitate, ISO sau CE de la producător 
pentru loturile nr.1-4 prezentat prezentat  prezentat 

Certificat de conformitate a materialelor utilizate pentru 
fabricare inox alimentar (AISI 304, etc.) însoţite de o 
declaraţie privind rezistenţa înaltă la coroziunea oţelului 
inoxidabil pentru lotul nr.5  

prezentat nu se solicită nu se solicită 

 
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

Nr.
d/o Denumirea bunurilor solicitate 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitat
ea 

Valoarea 
estimativă 
fără TVA 

Preţul 
ofertei 

(fără TVA) 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Corespund 
erea cu 

cerinţele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificaţiil
e tehnice 

1 
Ladă frigorifică 440 - 480 l buc. 10 100000,00 98655,00 Inoxplus SRL + + 

98750,00 Dina - Cociug SRL * * 
129900,00 AQUAPROF SRL * * 

2 Ladă frigorifică 550 - 600 l buc. 5 62500,00 61250,00 Dina - Cociug SRL + + 
81200,00 AQUAPROF SRL * * 

3 Ladă frigorifică 650 - 700 l buc. 2 30000,00 28525,00 Dina - Cociug SRL + + 

4 
Dulap frigorific – Frigider buc. 1 35833,33 41250,00 

15% AQUAPROF SRL + + 
41283,34 Dina - Cociug SRL * * 

5 

Cadă incorporată cu trei 
secții cu dimensiunile unei 
secții L600*W600*H850 
mm 

buc. 2 26500,00 27397,07 
4% 

Inoxplus SRL 

+ + 

* Oferta se află în aşteptare. 
Constatări/Comentarii: 

https://www.infodebit.md/?info_biz=1&filtru=y&fondator=COVALENCO%20DUMITRU%20%28100%2C00%25%29
https://e-licitatie.md/organizatii/961/inoxplus-srl
https://e-licitatie.md/organizatii/463/srl-dina---cociug
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1. Pentru lotul nr.1 Ladă frigorifică 440 - 480 l preţul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul 
economic Inoxplus SRL, oferta acestuia corespunde cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire şi se 
propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat. 
2. Pentru lotul nr.2 Ladă frigorifică 550 - 600 l preţul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul 
economic Dina - Cociug SRL, oferta acestuia corespunde cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire 
şi se propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat.  
3. Pentru lotul nr.3 Ladă frigorifică 650 - 700 l, unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic 
Dina - Cociug SRL, oferta acestuia corespunde cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire şi se 
propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat.  
4. Pentru lotul nr.4 Dulap frigorific – Frigider, preţul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul 
economic AQUAPROF SRL, oferta acestuia corespunde cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire 
şi se propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat.  
5. Pentru lotul nr.5  Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile unei secții L600*W600*H850 mm, 
preţul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic Inoxplus SRL, oferta acestuia corespunde 
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire şi se propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat.  

 
8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data  Operatorul 
economic 

Informaţia solicitată   Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 

27.09.22 

AQUAPROF SRL 
Documente justificative actualizate prin care demonstrează 
îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în 
conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE  

Prezentat Inoxplus SRL 
 

Documente justificative actualizate prin care demonstrează 
îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în 
conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE și Clarificări la 
anexa nr.22 

Dina-Cociug SRL Anexa nr. 23 ”Specificaţii de preţ” cu indicarea preţului şi 
sumei ofertei finale 

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot         
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                         
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică: 

 Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 
economic 

Unitate de 
măsură   

Cantitate  Preţul unitar 
(fără TVA) 

Preţul total 
(fără TVA) 

Preţul total 
(inclusiv 
TVA) 

1 Ladă frigorifică 440 - 480 l Inoxplus SRL buc. 10 9865,50  98655,00 118386,00 
2 Cadă incorporată cu trei 

secții cu dimensiunile unei 
secții L600*W600*H850mm 

Inoxplus SRL buc. 2 13698,53 27397,07 32876,48 

     Total: 126052,07 151262,48 
3 Ladă frigorifică 550 - 600 l Dina-Cociug SRL buc. 5 12250,00  61250,00 73500,00 
4 Ladă frigorifică 650 - 700 l Dina-Cociug SRL buc. 2 14262,50  28525,00 34230,00 
     Total: 89775,00 107730,00 
5 Dulap frigorific – Frigider Aquaprof SRL buc. 1 41250,00  41250,00 49500,00 
    Total procedură: 257077,07   308492,48 

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost.  
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Inoxplus SRL 
30.09.2022 SIA RSAP şi  e-mail Dina-Cociug SRL 

AQUAPROF SRL 
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. 
 

16. Termenul de aşteptare 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 achiziţiile publice 

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

(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. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) Întreprinderea: Numărul 

contractului 
Data 

contractului Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 Inoxplus SRL Cu capital 
autohton 

14/ .10.2022 
39700000-9 

126052,07 151262,48 
30.12.2022 2 Dina-Cociug SRL 14/ .10.2022 89775,00 107730,00 

3 AQUAPROF SRL 14/ .10.2022 41250,00 49500,00 

     TOTAL 257077,07 308492,48   

 
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 
şi/sau recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea 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. 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 07.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantS:

g
D

tr

Denumirea autorititii contractantc Primaria Domulgeni
Localitate s.Domulseni
IDNO 1007601 008s02

Adresa r.Floresti. s.Domulgeni
Numir de telefon 025033236

Numir de fax 0250-33415
E-mail olicial primaria.domul geni@mail.ru
Adresa dc internet
Pelsoana tfe contact(nume, prenunle, telefon, e-
nnil)

Tiltu Vasile - 0691 801 I 6

2. Date cu orivire la orocedura de atribuire:

Tipul procedulii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri EILicitalie deschisd
aAltele: flndicati]

I>r'ocedur:r de achizitie reDel^|.i, (tupd cuz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cadru

Bunuri n Servicii r Lucrdri M

Obiectul achizitiei Crearea accesului la educalie timpurie prin
reabilitare. modernizare si reconstructia Grddinitei
de copii s,Domrrlgeni r.Floresti ( 2 loturi)

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
proccdurii dc atribuire (in cazul aplicdrii altor
p r o ce du r r d egl!9!1g1Sjqj9s c his d)

l'tu

Plocedula de atribuire (se va indica din cadrul
portal u I u i gut ernamenlal www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdo1 -MD-1 661 778720893
Link-ul: mtender. oov. md/tender
MD-1661778720893
Data publicdrii:

Pl:r tlorrna dc:rchizitii Dublice utilizati M achizitii.md; o e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizilii
publice n autorititii contractante

r Da EI Nu
Link-ul cdtre planul de achizitii prrblice puhlicat:

Anunt de intentie publicat inBAP (dupd caz) Data: srds-b3.wdpj_MQ:1601 1l_87_20393
Link-ul: mtender.qov. md/tenders/ocds-b3wd p 1 -
MD-1 661 778720893

Tchnici ;i instnrmente specifice de atribuire
(lupd caz)

lAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie MLicitatie
electronicd tCataloq electrorric

Surca de frna n(are oBuget de stat; trBuget CNAM; r:Buget CNAS; rsLrrse
externe; MAlte surse: Buget local

Valorrca estimatd (lei, Jdrd TVA) 405 6606.26 lei



3. Clarificdri privind documentatia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care att fost solicitate clarifcdri)

care Prevede norma?

4. Pozilia l4incarcati solul ap-oi !:ti: i:
se ;iveliaza 

-c-u 
nutdozerut ilt'?!,11".? #^1"" "L?

;'" ":[#;' ; 
"" 

i ul nt''uti .'- l:: I::t:-u,oto 
n " 

o "'
li""ii'tiuoooi;. unvolum nu este corect?

"",i", u",1"?i5l 
- 
-ii!!llpii,i;i] #:t:l it

"oi:'"J:f i"'ii "J;"#'ii 
"i " 

g 
" 

r i in caicu I a re a d evi z u I u i

4oo/o.

t"?", o"?l.fi[, i8:"'''?'"?i'J:niil J#il:i
1 1 Norma de 13 2 se aduna la

13.2+1.6
3. Pozitia

norma existenta

4. Pozitiile 14 si

fiind-ca toate lucrarile

incluse in caPitolul unu'

urma sa fie excluse

terasament au fost
15
de

Dnta transmrterlr
1.

J.
A

5.

Am incarcat caietul de sarcini coreclal

T6ept2ozz, ts:zt
1 sept 2022, 16:31

4 se1l2o?2, 08 26

14 selt2022,08'.26

14 sePt 2022, 08'.57

4. Modificdri operate in documentatia de atribuire:

S: t-rt complela in cazul in care au fost operate modifcdri)



dicali nuntdrul de zilel

ofertelor prelungil (duqd caz)

-- Da-r-it"" operatorului economic

Caves Grup SRLpAffi
Danlevita

IDNO Asocialii/
administratoriiNr.

1014600004998 Victor Triboi
1.

1 012605001057 oerRcotts sEBv!9E
2

1003602004927 Denis Gutu
3

PAnd la termenullimitd (data 23.09.202215:58)), au depus oferta -3- ofertanti:

6. Informatii privind ofertele depuse
cStre operatorii economici

si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de

(h/itrntatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate ctt cerintele din

clocumentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preZentat, nepre\entat, nu.coresprutde (tn cazul

cdnrl clocumenlul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Se va consmna

9 Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirca operato!u\i rggne!!Ig Motivul respin gerii/descalifi clrii

electomce se vu nale

underea cu cerin Corespunderea cu speciJica1iile

m: ..*" in cazul -" in cazul necorespunderii)

8 Pentru elucidarea unor neclariteti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documentalii de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scdzut)

s-a solicitat:

Denumire clocument DanlevitaDATACONS
SERVICE

Documentele ce constituie oferta

va consmns prin: prezentat, nep!929!!gLl!

Dcnumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Prelul ofertei
({bra TVA)+

Cantitate $i
unitate de
misuri

Corespu nderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot I Caves Grup SRL 1 942 03',1,34 +

DATACONS SERVICE 2 114 814,80 +

Lot 2 Caves Grup SRL I 1 322 060J4 + +

DanleYita 1 422 925,95 +

Data
soliciti|.ii

Operatorul economic Informa(ia solicitatl Rezmatul rlspunsului operatorului
economic



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n

t^iiJlil:li:Tlil;ffi 
frma-r de loturi care pot ri atribuire aceluiasi oferrant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

1 '1 . Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut EI

Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun raPort calitate-Pre1 tr

Cel mai bun raPort calitate-cost tr

(incazulincareincadrulproceduriidegtribuiresuntaplicatemaimultecriteriideqtribuire,sevor
indica toate criteriile an otrio)i, opticate Ei denumirea loturilor aferente)

12. Informalia privind fiactorii de evaluare 'aplica{i:

(Sevacompletapentruloturile'careau'fostatribuiteinbazacriteriilor:celmaibunraportcalitate-
litate-cost)prel sau cel mai bun raPort ca

1 3. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Punctaiul calculat
Total

Total

Atribuirea contractului de achizilie publici'/acordului-cadru:

Pretul totll
(inclusir T\ -r 

'

2330437,62

't586472,18

Denumirea
lotului

1942031,34 1 942 031,34
Reparatia
capitala a

cladirii
gradinitei (cu

termoizolare)

Caves GruP
SRL

I

1322060,14 1322060J4
Ameuaiarea
teritoriului
gradinitei
nentru coPi

Caves GruP
SRL

I

+



Anularea procedurii de achiziJie publicl:

in temciul all. / | 6li6 - 
lit 

-

a contractului este

te la art.2 alin. (3)

:iX=,li'"iT:i,T:i",',"'r'JTili[tiTll"i"fr 
""'

14oldova)

17 Contractul de achizilie/acordul-cadru Tncheiat:

Termen de

valabilitate al

contractului'a
cordului-

cad ru

i0.l l.l0l-:



" g:1i,1'?iJ:'l:"?::5J'.;:"5:T,ufi?li$r:qi:ii,l".s#$:F:{f'l*i1t+J**ll";::
i"Tr*i"i c'-JntracVcontracte pentru lovloturi pentru care a

20

Criteriul dc alribuirepentrulotuVloturilepentru 
care au

fostaplicarecriterii de durabilitate:

(DA/NU)

22. Prelul cel mai scazut r:

23. Costul cel mai scdzut I
24.Cel mai bun raport

calitate-Prel !
25. Cel mai bun raport

calitate-cost :

Prirt prezenttr dare de seainii' grupul de lucru pentru 
-achizilii 

conJirntii corlclitut]r1^e'a-;tesftsurdrii 
procedur!i

de uihizilie, lopt pnn"u 
"o'n 

pou?"tr' )ii'"'ii" *'f'rm pievederilor Iegale ?n vigonre'

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 04.10.2022

1. Da te cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 1022 85-72-39
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail oficial imsp scp@ms.md
Adresa de imteirnet http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail) Crudu Lăcrămioara

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tiipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cerere a ofertelor de prețuri □Licitație deschisă. 
□Altele: [Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tiipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 0

Obiectul achiziției Lucrări de amenajare a teritoriului (lucrări de 
asfaltare)

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/teineiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental inimmtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1662728431038
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/publlic/tender/21063327/
Data publicării: 09.09.2022

Platforma de achiziții publice utilizată 0 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție 
0 Licitație electronică □Catalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; 0 Buget CNAM; oBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 472 261,11 lei

mailto:scp@ms.md
http://scp.md/
https://achizitii.md/ro/publlic/tender/21063327/


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 J3AP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

[Indicați sur.sa. utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii
1. SC „Inlimar Prim” SRL 1014600026086 Administrator: Cepoi Petru 

Asociați: Cepoi Liudmila
2. „Kraft Constructions” SRL 1020600027411 Administrator: Marcu Sergiu
3. FPC „Aldemir și Co” SRL 1003600132567 Administrator și asociat unic: Gîndea Radu

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

Denumire document
Denumirea operatorului 

economic
SC „Inlimar Prim” SRL

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

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE ' ' prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat

Documente de calificare
Se vet consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Devizul de cheltuieli (Formularul 3,5,7) prezentat
Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) prezentat
certificatul de înregistrare a întreprinderii/Decizie prezentat
Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a persoanelor juridice prezentai
Informație generală despre ofertant prezentat
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică prezentat
certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat 
de către Serviciul Fiscal de Stat prezentat
Si lanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat ia Biroul Național de Statistică prezentat
Declarație privind experiența similară conform sau declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimii cinci ani de activitate prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului prezentat



(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cit 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))

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului prezentat
Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier prezentat
Programul calendaristic de execuție a lucrărilor, cu reprezentarea grafică a 
consecutivității tehnologice, termenii de execuție a lucrărilor si valorificarea prezentat
mijloacelor financiare
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor 
pînă la data începerii executării), 10 zile calendaristice prezentat
Declarație, referitor perioada de garanție a lucrărilor prezentat

1, 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
Lotul 1

Lucrări de amenajare a 
teritoriului (lucrări de 

asfaltare)

SC „Inlimar Prim” SRL 413 713,60 Ici conform 
devizului 

de 
cheltuieli

+ +
„Krafit Constructions” SRL 467 816,50 lei

FPC „Aldemir și Co” SRL 479 522,38 lei

*In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informațiaprivind "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:

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul irespingerii/descalificării

Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
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:

Prețul cel mai scăzut 0
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(In 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. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economicn Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. In urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
grupul de lucru 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)
Lotul 1

Lucrări de amenajare a 
teritoriului (lucrări de asfaltare)

SC „Inlimar conform 
devizului de 

cheltuieli
413 713,60 lei 496 451,32 leiPrim” SRL

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul ari. 71 alin.__lit__ .
Argumentare:____________________

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SC „Inlimar Prim” SRL

26.09.2022 e-mail„Kraft Constructions” SRL
FPC „Aldemir și Co” SRL

(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:

In 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

0 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □
□ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/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 clin 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 achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
Z Operatorului 

economic

întrcprindcr 
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

inixt/asocier 
e/

Cu capital 
străin

.. Numărul 
și data

conți < Huiu / i :prc-ilui-
Z 'rZW

7 îloareă ecmtractu iii
Termen de 
valabilitate
......al..... A:
contractului
/acord u lu i-

7 cadru : r
fără TVA inclusiv TVA

„Inlimar Prim” 
SRL 21063327/1 04.10.2022 45200000-9 413 713,60 lei 496 451,32 lei 31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate) '.

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile ..... ..... (achiziții verzi)? \ (IMtNU) _

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru Iotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cc7 mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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 ari 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 achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de 
achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Iurie PAVLOV
(Nume, Prenume)

Executor: Lăcrămioara Crudu
Tel.: 022 857-239



DARE DE SEAMA

de atribuire a contlactului de achizi{ii publice
de incheiere a acordului_cadnr
cle arulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 07 octombrie 2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contracrann:

I
tr
tr

Depumirea autoritdtii contractante Primaria Lebedenco

1007601007620
s.Lebedenco. Fnul Cahul

Numdr de telefon 0299-73513
NumIr de fax 0299-7ts09

comunalebedenco@mail.ru
Adr€sa de internet
Pelsoloa de conta$ ,;t m;iA;;; !?t,-;;ni Candja Elena, 068705 t57

2. Date cu privire la procedura de atribuirei

Tipul procedurii de attibui.e aDticate

:1il:::i,;::li' de preruri -ricii.tie oe.crri.a

Procedura de achizitie reodatl-
Tipul otiectului contractuiui -fi-achizitie/
acordului-cadru

Bunuri! Serviciitr Lucrdri

Obiectul achizitiei Lucari de reparalie la drum pe str.Parcovaia,
s.Lebedenco, rl Cahul
45233t42-6

Expunrrea motirulutremeiutuiprinina atege.ea
procedurii de alribuire r/n ,azul aplrcdni ahor

i decAl licitali.t deschi,
Proc€dura de atribuire $ii indicain cadri
portalului guyemdmental wu,w, mtencler. gor. md)

Nf : qld!:blydp l:MD- 1663 t42A4049
Link-ul:
Data publicArii:

Platforma de achi
Anunt de intetrfie pulrlic&ti;EAp klclupd caz)

Link-ul:
Tehn-ici !i instrumenre 

"p""ifi""ii uGbiii" cAcord-cadru aSistem dinamicG-ifE-iiG-iiiitfi .
electronicd trCatalog electronicSursa de finaqfare Buger de sral: 

"Arger CI,l + rtEuger CNAS; oSur,e-
e\teme:JAlre surse: /Bulet localtv aloarea esti mattii$iiii) 401782.40

3. Clnrificid privind

(Se ra completa in cazul

documentafia de atribuire:

in care au Jbst solicitate clariJicdri)

Data solicitArii clarifi cdrilor

unerea succintii a solicitarii de ctarif,care
nerea succinle a rispunsului

Data transmiterii

ratorului economic



4. Modiliciri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se ra completa in cazul in care dufost aperute mo.jiicdri)

5. Peni la termenul-limitn (data _2g.09 ,2022_, ora_14t00), 
^u 

depus oferta _3_ ofertanti:

R€zumatul modifi cirilor
Publicate in BAp/alte miltoaceOr aeinforrnare

Termen-timira de depun".u p-"iIidire,
oleftelor prelvr'git (dupd cdz)

Deoumirea operatorutui economic

SC LIA]CUL SRL r003610002698
SRL CONSTDRUM 10r 8603000346lM de CRDSL Cahul 1003603002023 Miric Nuca

6, Ioformalii privind oferrele depuse $i documenlele de calificare
oe catre operatorii €conomici: $i aferente DUAE prezentate

Denumire document
Denumirea oD€ratorulu

Operator

SC LIAICUL
SRL

Operator
economic 2

SRL
CONSTDRUM

Operator

3
lM de

CRDSL
Cahul

Operator
economic 4

Operator
economic 5

(3e va
lrocume nt€le ce constituie oferta

,rezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicA
Ofeda, Deviz de cheltuieli
formularele 3.5.7

prezenaat prczenfat prczentat

DI IAF prezenlaa prezental prezenEt
v.rdrtrd Psru u otena

J?lpd caz) l

Document€ de califica
Se va consmnd prin.. pfezentlt, nepreze,

ffir---==-
re
1tat, nu corespunde

prczentat

valabilitatea ofertei
prezenlat prezenlat prezentat

Grafic de executare a
lucrdrilor

prezentat prezentat prezentat

ucslaraFe pnvtnd
experienla similarA

prezenlat pfezentat prezentat

u€clarale prrvmcl hsta
princip4lelor lucr6ri
executate in ultimul an de
actrvrtate

prezentat prezentat prezentat

rr€ctaraf e pnvtnd dotarile
specifice, utilajul ti
echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzatoare a

prezenlat prezentat prezentat



r-,ecrarale pnvtnd
personalul de specialitate
p.opus penmr

:!4plementarea cont actului

prezentat prezent4t prezentat

Lista subcontractanliloi!
partea/pd4ile djn contract
care sunt indeplinite de

399!tia

prezenlat prezentat prezentat

prezentat prezentat plezentat
, -rsorsurlrrr rsr ! subl!raror
financiar

pr€zentat neprezentat prezental

Angajament privind
sus[inerca tehDice;i
prolbsionale a ofertantuIui/
grupului de operatori

prezentat neprezenlat prezental

preze\tat
Declaralie terf susii;6
tehnic

prezentat neprezentat

Dedaraliere4 sulinator - ]--prezenratllqresronal I

neprezentat prezentat

Avlz Agenfia pentru
Supraveghere Tehnic;

prezenaat prezental prczentat

Certificat de inr-gistffi
intrepriDderii - Extras din
Regishul de Stat al
Persoanelor Juridice

prezenfat prezentat prezenrat

ugrLlrlcat oe etectuare
sistemaricd a pE ii
rnlpozrtetor, contributiilor

prezentat prezentat prezentat

LorLrrlcat oe aftbLure a
contului bancar

prezentat prezentat prezentat

ueola_faue prvmd
confi rmarea identitdtii
beneficiarilor efectivi ti
nerncadrarea acestom in
situatia condamniri j p€nbu
partrciparea la activit?ifi ale
uner organizalii sau grupdri
cnmrnale, pentru coruplie,
liaudi $i/sau spilare de bal]i

prezenlat pr€zentat prezentat

'innf,::,i:;:y,l;Xil'!,"!"f::K::::o::zentate se va indica in confo,mitate cu cerintete din

"ana 
ao",*"ntit'o jo,i ,;;;;;,;;;;:;:::,!!i,i:,i*"iiff;;"5;y;;;na)corespunde (in cazut

7. Informalia privind corespunderea olertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
rDisuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificeliil€

tebnic€Lucrdri de
repara!1e la

drum pe
str.Parcovaia,

SC LIAICUL SRL 394571,00

SRL CONSTDRUM 395359,01



s.Lebedenco,
rl Cahul

IM de CRDSL Cahul 1575t7,11

+.In,cazul utilizdrii licitaliei electronice se vct indica prelul oferteiJifiale,,!l::::j*.!:,:,y "r"respunderea.cu cerinpt" a"'*tifi"oii :ii'',Coiespunderea 
cu speciJicaliiterenntce , se re consemnat prin; ,, + " in ca2ul core"^punderii ;i prin ,, _,, in cazul necorcu)undet ii)

8' Pentru elucidirea unor necrarititi sauronfirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (irclusiv.;uJiin"-u".u p."pfui anormal descizut) s-a solicitat:

Operatorul €conomic Informalia solicitati Rezmatul rdspunsului opu;t*ul,ri

Deoum i.ea ope'uroruluii6n6iic Motir ul respin gerii/desc;tiEA;ii

9. Ofertantiirespinpi/descalificati;

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot D
Pe11hu mai multe loturi cumulate D
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind num5rui de loturi care pot fi atribuite aceluiaf I ofertant: [lndicali]
Justificarea deciziei de a nu atribuj contractul pe loturit

11. Criteriul de atribuire aplicatl

Pre1ul celmd scazut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bu1 €port calitate_aost D

l!::::i!r: *:" in 
.catbut 

pl.ocedurii cle atr.ib.uire sunt aplicate mai mutte criterii de atlibuire, se vortndtca toqte criteriile de atribuire dplicate ;i derr_ir"o irrrito, o]rr:"i'"i 
' "'

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicatii

(se Na compret' pentru roturire care ,u:fost atribuite in baza critefi,or: cer mai bun rapolt caritate-pre{ sdu ceI mai bun raport calitate_cost)

Factorii de er aluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
ui economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

l economlc n
Denumire factotr.il I
Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelori



(Se w completq in cazul in care ofertele au.fur.t reeraluate rcpetat)

Motiv ut reevatuarii oEiiioi

l,l.in.urma examiniri, evaluirii si comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii deatribuire s-a decisl

Atribuirea contractului de achiziqie publicb./acordului-cadru:

Anularea procedurii de ach izilie publicA:

In temeiul art. 71 alin. _ lit _.
Argumentare:

Denumirea
lotului

D€numitea
oPeratorului

economic

Cantitate ti
utritate de
mtsuri

Pretul utritar
(nrd TVA)

Prelul total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de
reparatie la

drum pe
str.Parcovaia,
s.Lebedenco,

rl Cahul

SS LIAICUL
SRI,

Conform
cai€tului de

sarcini
394571,00 394571,00 473486,00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:
Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

29.09.2022 e - ma il. I ia icul- sr I @l is t. ru
SRL CONSTDRUM 29.09.2022
IM de CRDSI- Cahul 29.09.2022 e-zall. imcrdslcahul@mailru

,,::!:.:::::" oper.at.o.rilor economici imptic:li in procedura de atribuire .tespre .teciziite grupului detucru pentru achizirii se learizeazd in confarmitate cu pfe,e.ler,e art. 3r ai Legii w. r3r din 3 iutie2015 privind achiziliite publice)

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

lselec!,rli rermenul de o$rcprare resoec;urte:ats.priviniaci;;:,;i"l;:;;,;:;;::;,,:;{l!::;nrc":,i:;,:;"J,:i:,::,1;,,::":;:,:::,:"
";n"f;:::l:'u" TLTLULUI Iv capitotul I (catcutarea r",-;;;'t;; io*lur,, ,t,,t at Repubticii

17. Contractul de achizitie/acordul_cadru incheiat:

ln cazul in care valoarea estimataiiintGctiliiiG
nrar mjca dec.At ptagurile prevAzute Ia afi. 2 alin. (3)
al Legii nr. I31 din 3 iutie 2015 privind achiziliite

l6,,rle in ca,,.rl rran.mlreriicomunicarii prin
mUtoace electronice si/sau fa\ o
tr 11 zile in cazul ,retranstliterii comu.ricarffi
miiloace electronice 5i/sau fax :I r calul In cafe \aloarea eni,naG; co"fi;ulrie.,e

egara sau mar mare decdl pmgufile pre\a,.Ule ta an, I
alin. I J' at I etsii nr. I J' din tiutje )0t 5 pri!,nd
achizi!iile pUblrce

E. I t,i te, n cazu I rraniilir6iiiim-in iEriif, rin
mltoace electronice $i/sau fax c
tr 

.lo .il" .'n 
curul *trrns, iteri-or*i"a,ii prin

mrJloace electronice Si/sau fax o



Denumirea
operatorului

economic

Numtrrul
Si data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractuld T€rmen de
valabilitate al

contractuluVacor
duluicadru

SC LIAICUL
SRL 47

0'7.10.2022 45233142-6 39457 |,00 473486,00 3L12.2022

pm. prq31t! dare de seamd, grupul de lucru declard cd termen l de artepure peitru .incheierco
contractului,/contractelor indicate a fost rcspectat- (axce4And cazu le prevdzate'di art 32 alin. (3) al Legiit|t. 13.! .lan.J iulie 2015 ptivind achiailiite pubtice ), irecun Ei ca ti cazit depunerii contestaliiloryi/sau
rccepliondrii rapoaftelot ale monitorizare, aceastea aufost examiinate qisoluyionite,

Prift prczenta dare de seamd, grupul de lucru pentrL achizilii conJimd corc.litudi,rea desJdrurdrii prccedurii
de achizilie,fapt pentru cate poa d rdspun.le;e con1orm pievediilor legol" ii iieiirn.

Conducitoml grupului

(Nume, Prenu e)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
de încheiere a acordului-cadru                        □ 
de anulare a procedurii de atribuire                  □ 

 

Nr.    1  din . 10.10.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:  

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Taraclia 
Localitate Or. Taraclia 
IDNO 1007601010312 
Adresa Str. Ștefan cel Mare,59 
Număr de telefon 029425983 
Număr de fax 029423542 
E-mail oficial  economica.05@mail.ru  
Adresa de internet www.raiontaraclia.md  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Snejana Caireac(029425983/069229390), 
economica.05@mail.ru) 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate  Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 

[Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ---- 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Установка дорожных знаков на дорогах L-642, L-646, L-
651 

Cod CPV 45233290-8 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Preţul cel mai scăzut   

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

Nr:    ocds-b3wdp1-MD-1663653979710 

Link-ul: 
https://achizitii.md/ru/public/tender/21064035/lot/11601204   
Data publicării: 20.09.2022   

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://raiontaraclia.md/gos-zakupki   
https://raiontaraclia.md/wp-
content/uploads/2022/02/izmenenie-v-plan-dorzhnyj-
fond_compressed-1.pdf 

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  Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 137 421,74 lei 
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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/altemijloacelor 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] 

1. Până la termenul-limită (data 03.10.2022, ora 9:00), au depus oferta 1 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

2. SRL Vastar-Serv 1019603000620 Tarales Vasili 
 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Vastar-Serv 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunereafinanciară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă    (după caz) --- 

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

Devizele formele F3, F5, F7 prezentat 
Cerere de participare prezentat 
Declarația privind valabilitatea ofertei prezentat 
Graficul de executare a lucrIrilor prezentat 
Declarație privind experienţa similar prezentat 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate prezentat 
Certificat de atestare tehnico – profesională a dirigintelui de șantier prezentat 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului 

prezentat 
prezentat 

Dovada inregistrării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale 
din țara in care ofertantul este stabilit 

prezentat 
 

Certificate de efectuare sistematica a platii impozitelor, contributiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal 

prezentat 

Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente prezentat 
Garantia pentru calitatea lucrarilor executate prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar 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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6. 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 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Установка дорожных 
знаков на дорогах L-
642, L-646, L-651 

SRL Vastar-Serv 135 463,28 1 + + 

* 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) 
 

7. 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 

--- --- --- --- 
 

8. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

--- --- 
 

9. 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] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

10. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut   
Costul cel mai scăzut   
Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □ 

(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) 
 

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 --- --- 
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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: 
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) 
Установка дорожных знаков 
на дорогах L-642, L-646, L-

651 

SRL Vastar-
Serv, 

1 135 463,28 135 463,28 162 555,93  

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL «Vastar-Serv» 03.10.2022 vastarserv@mail.ru  
(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) 
 

15. 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). 
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16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

N
um

ăr
ul

 
și

 d
at

a 
co

nt
ra

ct
ul

ui
/a

co
r

du
lu

i-c
ad

ru
 

C
od

 C
PV

 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
«Vastar-

Serv» 

Cu capital 
autohton 56 10.10.2022 

45
20

00
00

-9
 

135 463,28 162 555,93 31.12.2022 

 
17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 

Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? 

NU 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

                   ---_____________ 
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 

--- 

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                  
Costul cel mai scăzut  □                                  
Cel mai bun raport 
calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport 
calitate-cost □ 

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: 
 

 
Președinte al raionului Taraclia                          PASLARI  I. 

 
L.Ș. 
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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. 1   din 07.10.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Centrul de Sanatate Bardar 
Localitate s.Bardar, r.Ialoveni 
IDNO 1013600022298 
Adresa s.Bardar, r.Ialoveni 
Număr de telefon 026838044 
Număr de fax 026838044 
E-mail oficial  cs.bardar@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Ursuleac Irina, 026838044, cs.bardar@ms.md 

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: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri v□  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Aparate de fizioterapie la Centrul de Sanatate 
Bardar 

Cod CPV 33100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

în scopul economisirii banilor publici și 
eficientizării achizițiilor de bunuri  

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

Nr: MD-1659362616349 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659362616349 
Data publicării:01.08.2022 

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

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

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 □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
v□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 312418,51 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  02.08.22, 04.08.22 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

1.Divizarea lotului in pozitii aparte 
2. Schimbarea sintagmei Ecran tactil color ≥ 
7&quot 

Expunerea succintă a răspunsului  1.Echipamentele medicale solicitate sint din 
aceeasi categorie, astfel autoritatea contractanta a 
decis ca nu este necesar divizarea bunurilor pe 
loturi. 
2. Grupul de lucru va analiza toate ofertele propuse 

Data transmiterii 1)-02.08.22 
2)-04.08.22 

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 01.09.2022, ora 16:00), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. GBG-MLD SRL 1003600117582 Tudor Ceaicovschi 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

GBG-MLD 
SRL 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

Propunerea tehnică prezentat    
Propunerea financiară prezentat    
DUAE prezentat    
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat   

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

Autorizatii de la 
producator 

prezentat    

Certificatul de 
inregistrare a 
intreprinderii 

prezentat    

Certificat de atribuire 
a contului bancar 

prezentat    

Declaratie privind 
experienta similara 

prezentat    
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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 GBG-MLD SRL 300650,00 5buc. + + 

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 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

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]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □v                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(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)  
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 GBG-MLD SRL Total 

Pretul Ponderea 80 100 
Termenul de garantie 
(minim 36 luni) 

Ponderea 10 

Experienta similara Ponderea 10 

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- 

e la cota 
„zero”,conf.HG) 

Aparate de 
fizioterapie la 
Centrul de 
Sanatate 
Bardar 

GBG-MLD 
SRL 

5buc. 300650,00 300650,00 300650,00 

 
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  

GBG-MLD SRL 06.09.2022 e-mail- office@gbg.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 

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 □ 
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(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: 

Denumire
a 

operatoru
lui  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord
ului-cadru fără 

TVA 

inclusiv 
TVA 
cota 

„zero” 

GBG-
MLD 
SRL 

Cu 
capital 
mixt 

1
0 

07.10.2
022 

331000
00-1 

300650,
00 

300650,
00 

31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? 

(DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 

 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □              

 

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. 

 
 
Irina Ursuleac _________________                                                 ___________________                                  
Președintele grupului de lucru                                               semnatura                                      













DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice +

de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 2 diп 0"1.10.2022

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritйtii contractante Primёria Gradiqte
Localitate Satul Gradiqte
IDNo 1007601008797
Adresa S.Gradigte r.Cimislia str.Mihai Eminescu 59
Numir de telefon 024l]82з6,067178000
Numйr de fax 0241782зб
E-mail oficial cgradiste@,mail.ru
Adresa de internet Primбria Gradiste
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-пшil)

Nistreanu Nina

Date сч privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Procedura de achizitie rереtаtй (duрй caz) Nr: Ocds-b3wdp 1 -MD- l 66244902013 6
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Contract de antreprizё

Obiectul achizi{iei Lucrari de reperalie capitalё cu construclia anexei
oficiului de slnёtate in satul Iurievca r.cimislia

Cod СРY 45400000-1
Ехрuпеrеа motivului/teпreitrlui privind
alegerea procedurii cle atribuire (iп cazul
aplicdrii altor procedtu"i decdt licita{ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
ytww. пlt е пdеr. gоv. md)

Nr: 21062916
Link-ul :ocds-b3 wdp 1 -MD -| 662449020 1 З 6
Data public бrii:O 6.09 .2022

platforma de achizitii rlublice utilizatй п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md
Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici si instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizitie
nLicitatie еlесtrопiсб пСаtаlоs electronic

Sursa de fiпап!аrе Ministerul Fiпап{еlоr+ п пSursе externe; пАltе
surse: flпdicati|FNDR

Vаlоаrеа estimatй (lei, /йrd ТVД) 1 55058з,33.

Clarificflri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

-
а
\\
\



Data solicitйrii сlаrifiсЁrilоr 06.09,2022- 1 6.09 .2022
Denumirea operatorului economic S.R.L.,,A.C.&Group. S,,
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Rechizitele bancare.Pozilia53,55.care este поrmа?
Pozi{ia 65-grosimea termoizolatorului?

Ехрuпеrеа succint5 а rйsрuпsului S-a dat rёspuns satisfбcut.
Data transmiterii 13.09.-14.09.2022

Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de catificare qi aferente DuдЕ prezentate de cf,tre
ореrаtоrii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[IпdiсаУi sursa utilizatd si data publicйriiJ

Termen-limittr de depunere qi deschidere а
ofertelor prelrrngit (dupd caz)

t

Рf,Пi la termenuI-IimitД (data 19.09. 2022, ora00:00J, ач depus oferta 1 ofertant :

Denumirea ореrаtоrului
economic Asocia{ii/

administratorii

1.S.R.L.,,A.c.&
Grоuр S,,

Harbuz Ana 1020605002361

Dепumirе
document

Denumirea ореrаtоrului economic
1 .S.R.L.,,A.C.&Group.S

Documente|e се constituie oferta
vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu

Рrорuпеrеа tehnicй
Propunerea
financiarЁ

prezentat

Certificat,Extras
Declaralie de
сопfirmаrе а

Achitarea
obligaliilor de platё
а impozitelor
Devizele locale
Сеrеrе de participare

Graficul lucrёrilor

ffiffi;loozoФ



Dottrrile specifice
personalul de

certificat de atestare

Aviz de partici

Documente de calificare
se уа сопsеmпа

S.R.L.,,A.C.&

(IпfоrпаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа indica iп coпformitate cu сеriп|еlе diп

dосumепtа|iа de atribuire si se ча сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (tп cazul

сdпd dосumепtul afost plrezeпtat, dar пu соrЪsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))

Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerinlele solicitate:

* iп cazul utilizйrii licitayiei electroпice se уа iпdiса pre|ul фrtеifiпаlе
(IпfоrmаУiа priviпd ''Соrеsрuпdеrеа сч сеrtп|еlе de'calificare" si "Соrеsрuпdе,rеа cu specifica|iile

tehпice', , Se vа сопSеmпа рriп: ,,+'' tпiiul' ,оrrrрuпiеrii si рriп ,,-" |и cazul песоrеsрuпdеrii)

Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr clate privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu cerin{ele

stabilite in documenta{ia de аtriБuirе (inclusiv justificarea prelutui апоrmаl de scizut) s-a solicitat

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i:

Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Pentru uп singur lot +п
pentru mai multe loturi cumulate в
pentru toate loturile п
дltе limitlri privind пumirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant:

Corespundere
асu

specifica{iile
tehnice

Corespunderea
сu сеriп{еlе de

calificare

cantitate
qi unitate

de
maSura

Denumirea
ореrаtоrului economic

Dепumi
rеа

lotului
1181663.70S.R.L.,,А.С.&Grрцрý

Informa{ia solicitatf, Rezmatul rйspunsului
operatorului economic

Data
solicitйrii

Operatorul economic

Моttrцrr rreýрЙ gerii/descalifi сf, riiDenumirea operatorttlui economic

-".\*Гф\о75fuW,
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:



Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе(ul cel mai sсйzut +п
costul cel mai scazut п
Cel mai bun raport calitate-pret п

I Cel mai bun raport calitate-cost п
I

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Informafia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre|
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevalufirii ofertelor
Modificirile ореrаtе

in чrmа examinйri, ечаlчtrrii qi comparйrii ofertelor depuse iп саdrчl рrосеdчrii de аtriЬчirе s_a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicД/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй punctaiul саlсulаt
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire fЪсtоrul п Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorrrlui

есопоmiс

cantitate si,

unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fйrй ТYА)

Pre{ul total
(fаrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Luсrйri S.R.L.,,A.C.&
Grоuр S

metri 1181663.70 l4|7996.60

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсrч pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L.,,A.C.& Grоuр S

ffiffi

(Iпfоrmаr е а ор er ator ilor ес опоmi с i implic a|i de atribuire de



lucrupeпtruachizi|ii se realizeazdiпcoпformitate cuprevederile art. 31 al Legiiпr. ]3] diп 3 iulie
20l5 privind achizi|iile publice)

Теrmепчl de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decбt pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

+п б zile in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice si/sau fax п
п l l zile iп cazul netransmiterii comunicдrii
prin miiloace electronice ýi/sau fах п

In cazul iп саrе valoarea estimatё а contractului
este egalё sau mai mare decбt pragurile
prevёzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l31 din
3 iulie 20l5 privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п lб zile in cazul netransmiterii comunicёrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. l31 diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Сivil al Republicii Moldova),

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Nчmйrul
qi data

contractului/
acordrrlui-

cadru

Cod СРY

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al

сопtrасtuIчi/асоr
dului-cadru

frri ТVА
lei

inclusiv ТvА
lei

S.R.L.,,A.c.&
GROUP S,,

Nr.33 din
07.10.
2022

4540000
0-1

1 t8166з.
70

l4|7996.6
0

07.t0,202з

Informa{ia privind achizi{ii publice duralrile (achizi{ii verzi) (ruЬriса datfi se completeazi dоаr iп cazul in
саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publicй au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate):

Arr fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi(ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie ёu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdicayi sumа cu TVA)

Codul СРV al lotului/Ioturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de duralrilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе au fost
aplicate criterii de d urabilitate:

Рrе(чl cel mai scйzut *п

costul cel mai scizut п

Cel mai Ьчп rароЦ*&l*щlчрrеt п

Celmai Ьuпffi
ly{

к

ць

/5
лч,чжЩРФ

":п



Рriп рrеzепtп clare de sеаmd, grupal de lucra declard сd tеrmепul de asteptare репtrа tпсhеiеrеа
coпtractulai/coпtractelor iпсIiсаtе afost respectat (ехсерtftпd cazurile preydzute de art, 32 аliп. (3) al Legii пr.

131 diп 3 iutie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum si сd iп cazul dерuпеrii contesta|iilor sVsаu
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizorc, oceastea aafost ехаmiпаtе si sоlu|iопаtе.

grupal de lacru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
poarld riispltпdere сопfоrm preyederilor legale iп vigoпre.

lucru pentru achizilii Nistreanu Nina

Рriп
de at

W

ffi}
*"Wffi
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

 

Nr._2_din 10.10.2022.10 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s.Limbenii Vechi  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Localitate s.Limbenii Vechi 
IDNO 1007601002429 
Adresa r.Moldova,r-nul Glodeni,s.Limbenii Vechi 
Număr de telefon 024975316 
Număr de fax 024975238 
E-mail oficial  primaria.lv@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Bandalac Valeriu,069033475 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate x  Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:nu se aplica 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri x   

Obiectul achiziției Echipament  si utilajul pentru terenul sportiv 
universal    pe linga Gimnaziul din satul Limbenii 
Vechi  ,r-nul Glodeni 

Cod CPV 37400000-2                     
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Pretul cel mai scazut 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662540470304 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063022/ 
Data publicării:07.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată x achizitii.md;  

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

□ Da  x  Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nu  
 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Nu se aplica 

Sursa de finanțare xBuget de stat; (Programul Satul European),x Alte 
surse  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 196560.00 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662540470304


2 
 

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/altemijloacelor 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 19. 09.2022__, ora  15:00), au depus oferta __2_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.R.L."POWER GREEN" 1021603000887 Dobriaglo Stepan 
2. S.R.L “Nova Nivel Grup” 1008600038815 Cirlan Stepan 

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."POWER 
GREEN" 

S.R.L “Nova 
Nivel Grup” 

  

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

DUAE Nu corespunde prezentat   

Cerere de participare prezentat prezentat   

Oferta cu anexă prezentat prezentat   

Specificația de preț Nu corespunde prezentat   

Specificaţii tehnice prezentat prezentat   

Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/ Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat prezentat   

Ultimul raport financiar prezentat prezentat   
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Informaţii generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat   

Declarație privind 
conduita etică și 
neimplicarea în practici 
frauduloase și de 
corupere 

Nu corespunde prezentat   

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat   

Certificat de efectuare 
sistematică a 
plății impozitelor, 
contribuțiilor 
eliberat de I.F. 
( cu termen 
valabil) 

prezentat prezentat   

Certificat de atribuire a 
conturilor bancare 

prezentat prezentat  

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

Document 1     
Document n     

(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 S.R.L."POWER 

GREEN" 
273870.00 1  buc - + 

S.R.L.”Nova Nivel 
Grup” 

253000.00 1  buc            +             + 

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 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot x     
     I. Grupul de lucru penru  achizitii a Primariel s.Limbenii Vechi,considera operatorul  
S.R.L.”Nova Nivel Grup”-cistigator,care este mai aproape de oferta initiala  .Ca urmare  a 
majorarii preturilor de piata ofertantul a oferit  suma de 253000.00 lei fata de oferta 196560.00 
lei. Diferenta    dintre preturi va fi achitata dupa cum urmeaza: 
-bugetul de stat suma de 49072.00 lei 
-bugetul local  suma de   7368.00 lei          
 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  x 
 (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 
S.R.L.”Nova Nivel Grup” 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:Nu se aplica 

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) 
Echipament  si 
utilajul pentru 
terenul sportiv 
universal    pe 
linga 
Gimnaziul din 
satul Limbenii 
Vechi  ,r-nul 
Glodeni 

S.R.L.”Nova 
Nivel Grup” 

      1 buc 253000.00 253000.00 303600.00 
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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  

S.R.L."POWER GREEN" 03.10.2022 e-mail  
S.R.L.”Nova Nivel Grup” 03.10.2022 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 

x 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 
operatorulu

i  
economic 

Întreprin
derea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ac
ordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

S.R.L.”Nova 
Nivel Grup” 

 25 10.10.2022 37400000-2                     253000.00 303600.00 31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
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Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicațisuma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:  

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

 

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: 
 
 ________Bandalac Valeriu_____________________                  __________________ 
 
                                                                                                                      L.Ș 
 



DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice о

Nr, 1 din к10> octombrie 2022

Date cu riчirе la autoгitatea contractanta
Dепчmirеа autorititii contraG{ante lMSP Institutul de Меdiсiпё Urgепtё
Localitate muп,сhisiпёч

1003600152606
Adresa str.Тоmа СiоrЬё, 1

Nчmаr de telefon / fax (022) 250_809

Е.mаil achizitii@urqenta,md
Adresa de internet WWW,uroenta.md

реrsоапа de contact Serviciul achizitii publice

Date cu ire Ia rосеdчrа de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licita{ie dеsсhisё
Tipul obiectului contractului de achizilie Вuпuri
obiectul de achizitie Mobilier Ьirоч / medical (s.Traumatologie 3|-2022(2)
cod cPv 39100000_3

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661412791485 / 21062251
Link-Ul: htФýJ/mtender,qov. md/tепdеrs/осdýфJwdрl _МD_1661412791485?tаЬ=сопtrасьпоtiсеРrосеdчrа de atribuira @ууцЕл!эt s9!ца
Data рuЬliсёrii 25 aug2022,10:37

Platforma de achizi,tii publice utilizati D урlепdеr,mdп www.achizitii.md п e]icitatie.md

Data ýi ora deSchidёrii ofertelor 15 sept 2022,9:00
oDa пNuProcedura а fost inclusa in рlапчl de

achizilii publice а autoritilii contractante
Link-ulcltв planul de aфai|ji publice publicat:

hftрs:/лм$w,tlmепtа,md/сопlrасtеРlап%20ýеmеslпаl%20dеоlо2OасhiziоъсВ%9ве'/а202022,рdi

Anun{ de intenlie publicat in ВАР (dUpa caz)
Link-Ul

Tehnici si inStrumente specifice de atribuire Асогd-саdrU / Sistem dinamic de atribuire / Licitatie еlесtгопiсё / Catalog electronic

sчrsа de finantare Surse ргорrii
Vаlоаrеа estimati (lei, fёrё TVA) 349 600 MDL

Dat :26 aug 2022, 15:28

ýubioclul intreb' rii: 9,comoda p/U salon cu maýa de hвnire
inuebarc: BUna ziua, са rc-i dimensiuлile colEcle? in speclaficalii lehnic€ sunl indicale ра rametrii tehnic€ саaе contвzic cU paвmetliiin deýclieгea
Riiрчпý (26 aug 2022, 15:33}: ojmensiunile corccte ale speciaficaliilot tehnice sunl din Anuntulde palticipare, Апехеlе sunt p/U iпfоппаге.

Data: 29 aug 2022, 12]16

subioctul intrebarii: 9,Соmфа p/U sаIоп cu masa de hйпirе
iпtrоЬarо: Апеха 14 se ассерВ Usa dubla la lotul espectiv? Marimea de 760 mm pentru uýa ргеа mаrе.

Rа8рчп! (З0 aug 2022, 09i23): Dimensiuni corecle p/U lot 9 Сrmоdё p/U salon cU mаsё de hйпirc: 460х460х730-1130Н;
Data; 1 sepi 2022, 10]05

sч biectu l introba.ii: Pasulminim de miфоrаrc а trleide licita|ie

lпfuеЬаrе: Spuneti чё rog о sa fle арliсзtа sЫеmа de miфовгеа pIE(Urilor?

Ra.puný (1 sepl 2022, 10:11): Licita{ie electloniф пU va lifolosita,
s.sйtiv porfuzie
Data:2 sept2022"l0|23
subioctu l iпtrеЬa rii: Апеха N,55
iлtrobarg: vё пцёm ýа dafiriй|i lа се anexa va Eleri{i?
RёзрUпý (2 sept 2022, 10i26): vezidocumentele atasale lа pФceduв

Modificёri о rаtе iп documenta а de аtriьuirе Se va соm leta iп cazul iп саrе au fost о rаtе modificari
RezumatuI modifi с'rilоl
PUblicate iп BAP/alto mijloacoIol de informare (dчрб сзz)
Теrmоп-limй de dopunerc ýideýchidcrб а оfбItеlоr р.еlчпgit

рёпё la tеrmепu1-1imitё 15 se t 2022, 9:00 , au fost de use 3 oferte
oФUmiЕ, opg.to.ilo.M.dnci DN0

1 lNoXPLUS 1011600039984 сочаlепсо Dumitru

2 Llп/ANl_GRUP ,1008600031193 Сhiреr Diana

3 10056000зз565 реrеu соrпеliu

lпfоrmаtii rivind ofertele de use si doc. de саlifiсаrе i аfеrепtе DUAE rezentate de саtrе оЕ
DоGчmелt€Ь се conýtituio ofoia {ýе va сопýеmпа pin: pгezentat, neprezenla| пU согеsрчлdе)

0UAE
Nr 0.пчйrе, or€rronbr.фюmid

ргеzепtаt рrеzепtаt prezentat1 lN oXPLU S ргеzепtаt
prezentat prezentat prezentat2 tlMANi_GRUP ргеzепtаt

3 METANCOR-COM ргеzепtаl prezentat ргеzепtаt ргеzепtаt

lDNo

Clarificdri рпчiпd documenta{ia de atribuire: (Se va completa iп cazul in саrе au fost solicitate clarificari)

METANCOR-COM

l



Dоýчmелtо da csliricarc (Se va consemna р п: pa€zentat, neprezental; л! соrеýрUлdе)

1 lNOXPLUS
2 LlN,4AN]_GRUP

3 METANCOR_COM

[Yаlчаrеа LD 2106225l din ,1 (Mobilier birou / modical iB -20п

3 oglinda
3oolndil 5001600, Polila 5ф а 1501500, @anism ф fixae Фiсап ТепrЁп d.
ааапф 2 ап PrcdOs ln сопdфi de lай.a, cdilaE ifipe{au,la мЕм Nl и BUc ]9з

Totаllot З (5 700)

Btrc 2 780.0004 4 cUier
a.cui, . счd ý.Фц рс рфеа с! 1 sФdt i репt! ь,lё, сопьфп' dn пretd

9, Фý, Teimn ф laan|e 2 ari, Рфdб lп фпПФ ф ЪЬ.iсa, cail* i.тёаЫlа

1560,000Total lot 1 (2 000)

BUc 155 5,Siativ Фгf!ziе
5.$пiv рtfчrO , ýbljv i.leg.pE с0 Ира dn р]6ф, ре Фlib, Тemп de 9iап!е
2 апi, Prodщ in сопdiF ф lаOфa, caitaф iпpcabila, lNОG Nr 5ý

Total lot 5 (27 000)

в!с 1 7 325,000в

8,маsб mоЬiIё

р/ч lгапýроrlаге
medicamenie

8.пшt mbi l p,U t!пrроrir. medcam.nte - 450t5Е!dзOнi салаSа п,€sеi d]п

Fava п,еtr ci ?0r2Oсч 9.6ima de 1mm VopsiИ iп сопdфrdе lаИс' с0 чФsее
р,а1 ро mdca de счlфrе dba Маýа cu 2 sortae mВсе, ро rфlе d]n cauc Ф, sule
счd=50mý ýвеmф blo.ae Ро 1ее d]п metalinor cu сапi ф н=50frm са.еýа
nu р€iпitэ cadelea obiecФlo, теfi,Еп ф 9ааф€ 2 апi. Рmdш iп cond(ji de 

'айса.аliвфimрфаЬ]а ANE/АNr18
5 832,420

5 832.420

7 325,000Total lot 8 (8 000)

BLrc з] 9 350,000 7 2з7,480
9,comoda p/U

sаlоп cu masa
de hёпirе

g.Софda 
р/о ..lоi с! ,п..a ф Mtiir. - 10й460х7301 130Нi Са.ýа сффi

diп пЕld lNQx сч sФсmа ф ] пfп, ф mtle Фп сайUс, sule cU d=50fiп i ýьвп
de Dh.ae. Соfiюdа сц чЭ ý ýcn пв*, М5ýф i@loda pliaыla сав va
ýёiчi dU йfu rea pa€nlol ТФd п,€ý€i din lNo( cu Еglа€ ре iпJljпв ф Ь
7ýrn la 113ftrn,Iпсr.ела пвt@а. ms тdпЕп ф s.аф 2 a,i. ftodos
in сФф' ф iаь.ta, ci e {rp€caD,ll 

^llЕxд 
lt 1,1

9 7 054.080

218 676,480 289 850,000 221з61,880Tobl lot 9 (2И 500)

BLrc 1 5 з65.8з0 12 190 000 9 058,00012

12,Маsё p/U

рrфаtirе
operatie

1LЬД plu p..gnjn орrф. - 20фх8ФrЕ5фl, МБЭ diп lNox Теmоп dе
gезпljе 2 ani Pdus iп сопdф ф lаьфa, саlltФ iпресаыla АNЕм м 53

12l90,000 9 058,0005jф,ЕФТоhl lot 12 (12 400)

lпfоrmаtiа rivind оfегtеlе examinate

Pentru elucidarea чпоr песlаritД[i sau confirmarea чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu сеriп{еlе stabilite in

documentatia de аtriьuirе (iпсl ustificaгea ui апоrmаldе scazut s-a solicitat:

'nfolmatia 
solicitatloperaior 0сопоmiсr, / Data transmiterii

Solicatare mоStге, dеsсriегi si/sau fotoqrafii01-8/А din 15.09,2022 SRL < lNOXPLtJSl

0fегtап lres lп descalifi

METANCOR_cOM

lvlodalitate de ечаlчаrе а оfегtеlоr

Motivul reýpinger i / descalificariiDOпUmirоа operatoru lч i есопо mic i

Ргеt majorat

pentfu fiесзrе lot r

m

Criteriul de atribuire aplicat

г]

pentru loate loturile

Alte limitЁripгivind nUmarulde loturicare pot fiat.ibute aceluiasiofeatafil:[iлdlcar] ll
loturJuslillcalea decizieide а пч atribui сопlrасlчl

celmaibun raport calitale-p re!

сеllmаiьuп rl caltale{ost
.ll1l k см k cxrll уеъфd dB фllriв ýlnl ф&r0 пi,Uф dildil dб зffu]rв, se в iлr]tа tglв cnei,ilo d, Фп]rв ф]!iяэ si dBol,rroa ]фrrir аЬ€п!е)

lпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplicali: (Se va completa репtru loturile саrе au fost atribuite iп baza сritеriilоr: cel

lmai scazut гI

coslulce] maiscazul

mai Ьчп огt calitate- sau cel mai bun rа rt calitate-cost

Denumrca оф.аlоп] ui есопоФlс 1

oепuпrеэ oф.aiofuLu economic n

Motivul reovaluarii ofertelor
ilodil]c:lrilB opcrato

Se va com ete iп cazul iп саге оfегtеlе au fost rеечаlчаtе rе tat

14 п Urmа ехаmiпёri, ечаluirii si соmраrаrii оfегtеlоr depuse in саdгчl ргосеdurli de аtriЬuirе s-a decis
Atribuirea сопtrасtului de achizi!ie рuЬliсё
SRL tLltlAill-GRUPl

2

Uiil

4 4,cUier

4.cui€l- cuiet simplu, ре рфеа, cu 4 Supolturipentru haine, c0лfectionat

din melalýi plastic, Теmеп de gаrапliе 2 апi, Produs in фnditiide fabrid,

йlitate irпрейЬilа, АNЕЖ Nr,41

2 780,00 1 872,00

15ф,00 1872,ф

р,",епа | ше,епв,

L

I

Reevaluarea оfеrtеlоr:

,,, 
I

ззо оо 
| 

l sоо оо



SRL <lNOXPLUSr

BUc 1 5 832,428
8,Маsё mоЬЁ p/U

lвnspoltaФ mеdaапепlе

8,маýэ mоыlё p/U tапsрофle mёdюаmепts - {50t580t9зOн] c:rcaýa mёýэi

din Fачё meblсa 2Ох2OФ gФsiпеа de 1frn voosiв h conditid€ bbri;а cU

!орý€а р.а' polim erkl de clloals alba. М asa cU 2 sэrыs mоЬliФ, ра юtь diп

caucluc, surб cU d=50mm ýisbEm d€ blocaв, Роlфlо din mеьliпох cu сапldе
н=50fim,сзФ sa пч Ёlmёсэdеrcа obiвctlor, теrmеп de gаrап|е 2 ani,
PФdUs ln cond4jid€ ЬЬri.Э, саliЬts imресэЬilД, АNDЦ Nr 18

6 998,90 5 832,42 6 998,90

9
9.Соmоф p/U sаlоп cU

mаsЁ de hёпiФ

co.nodsidiл m€bllNoxcu gloýimёa de 1mm, ро Фlib din cauciuc, sUгё cu

d=50mm ýisbEm de biocare comodac! Uý' ýiý€фlm€Ьlk м'sчЁ
hcorpo.as pliabila. саr€ va seпip/U hdnirea pai€nllol TopU]meseidin lNox
cU legla.e ре hаЦrпе dе la 73Оmm la 113Оmm Ьсаrcашd mахiпа€ = 20k9,

Теппеп dе9аrап|е2 ani Produs h condфide bЫil, calibE imресзЬilа,

BUc 31 7 054,0в 81м,90 218 676,58 262 411,90

12
12.Маsё du prE06tiФ

opeгаtb

12,Masap/U prelatre оЁlаф _ 2000х8Фt850Н] Masa din lNoX Таппэпd€
garan|€ 2 апi, ftodus h condФide bb/lr, calibb imрёсаЬilа ANEXA Nr 53

1 6 439,00 5 з65,83 6 439,00

275 м9,80

15.1nformarea ratorilor economici des re deciziile rч lui de lucru ntru achi ll:

16. Termenul de a9teptare репtrч incheierea contractului:

Denumirea operatorulu i oconomic Data tranýmiterii llodaliвtea d8 tlanýmitere

lNoXPLUS
Lll\,,lANl-GRUP
METANCOR_COM

Nг,01 -8/А diп 2З,09.2022 Е - mail / SlA RSAP / М-тепdеr

n cazul iп са,э valoarca eýtimata а contФctului eýte mai miсё decal

рrфчrilе рrечёzчtе lа ad,2 аl (З) Legea 131/15 pfivind achiziliile publice
П б zile in cazul transmiterii соmчпiсЁrii рriп mijloace electronice ýi/sau fax
L] 11 zile iп cazul пеtвпým ileгii соmUп iсёrii рriп mцlоасе electюnice ýi/sau fax

п cazulin саге lal, estimatб а conlraclului este ega 5 sau maimaae decat

рrфUпlе prevazute la ad,2 al (З) Legea 1З1/15 privind афИitiilе pUblice
П ll zile iп оаzullгапsmitеriiсоmuпiсаriiрпп miiloace еlесtrопiсе ýi/sau lax
П 16 zile in cazul netвnsmitelii соmuпiфdi pfin miiloace electronice ýi/sau Ьх

{с&ь ыа* F*i.ф de L.9.. r,.}, й 0J 0a,5' iEt!]y.l,,a,.h. da !dar{4 е

17. Contractele de achizi incheiate:

18, lпfоrmаliа privind achizilii publice durabile (achizilii Vеrzi) 1,,ь". оаа,",".ol€Eaz. фаiп crulin cre la р.о.sdчв de аhiцjе publici au,osl aplical.

спьпt de duвыlitate i ta iпсh€id colticucont*b рёйч lor'lotlri фntu сае aU fun фlсаФ спt€Пi ф du.aýlitate):

suma сч TvANr 0perator 0сопоmiс llr. / dat contractului Termon do valabilitate al contrach]lui

бзб / 10.10.2022 275 849,801 lNoXPLUS
2 LlMANl_GRUP бз7 l 04.10.2022 1872,00

31,12,2022

AU 
'oýt 

aOlicato critoriip/! achizitiipUblico durabile (ach izitii чеr:i)? (DAiNU)

valoaroa de achizitie сч WА din cont acu contracte а |ofuhi/Ъfurilo. p/u c.re au fозt
aplicato cгiteriide durlbi|ibto {loi ID): (indicatiýUma cU TvA)

codulcPv allotuluiЛoturilor р/ч саФ au foýtaplicate critё.ii do durabilit to:

cfit tiulde a0ibuiв р/ч lofuИotц.ilo peпlru с.lЕ.ч ЬзlapliФt critr.ii do
dunbilit t0:

Prelul сеl mai sc5zut Lr / costul с€l mаi scazut lr
СеlmаiЬчп raport calitate-plеt / celmaibun rapo.i calitale{osl

Рriп prezenta dare de sеаmЁ, grupul dB lucru dесlаrё сё termenul de arteptare репtru icheierea
contractuluilcontractelor iпdiсаtе а fosf ferspecfaf (ехсерtёпd cazuile рrеvёzчtе de art.32 аliп.(3) al Legii пr.131
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum gi сё iп cazul depunerii contestaliilor, acesrea au foýt
ехаmiпаfе si sorutioпate.

Рriп prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru репtrч achizilii confirпa corecltudinea dеsfёЕurёii procedurii de
achizilie, fapt репtru саrе роаftё raspundere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,

1 Tli
DEuL

Pre9edintele grupului de lucru pentru ach

ý

Mihail Сiосапч

3

\ лО

BUc 5 365,83

2а 871,8:l
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr   2 /22  din  10.10.2022     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Albina 
Localitate s. Albina 
IDNO 1007601008786 
Adresa raionul Cimișlia, s. Albina 
Număr de telefon 068514513 
Număr de fax - 
E-mail oficial  albinaprimaria1@gmail.com 
Adresa de internet http://albina.comuna.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Plaxivîi Mariana, 068514513, 
albinaprimaria1@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 

aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: - 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Construcția liniei de iluminatului public stradal din com. 

Albina r-nul Cimișlia 

Cod CPV 45310000-3 
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-1662645273108 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662645273108?tab=contract-notice 
Data publicării:08.09.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Procedura a fost inclusă în 
planul de achiziții publice a 
autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://albina.comuna.md/2022/09/13/a-fost-publicat-anuntul-cu-
privire-la-constructia-liniei-de-iluminatului-public-stradal-din-
com-albina-r-nul-cimislia/ 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data: 13.09.2022, nr. 72 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_72_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 
electronică   □Catalog electronic 

http://www.mtender.gov.md/
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; 
□Alte surse:  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1820634.09 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  09.08.2022, 16:33 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
Buna ziua. Termenul de valabilitate a 

contractului:30.06.2022 - ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Termenul de valabilitate este 30.06.2023, anunțul de 
participare va fi redactat fiind comisă o eroare inițial. 

Data transmiterii 12.09.2022, 09:13 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
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 21 septembrie 2022, ora 17:00), au depus oferta 4 (patru) ofertanți, 
după cum urmează: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”AGT-Construct” 1008600033474 Chirița Oleg - 
administrator 

2. SRL ”Zepto” 1018600024415 Dimitrii Rotari - 
administrator 

3. SRL ”CVR-ELECTRO” 1006600002447 Sajin Viorel - 
administrator 

4. SRL ”TANDEM-PRIM” 1010600031350 Hlevnoi Denis - 
administrator 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”AGT-Construct” SRL 

Documentele ce constituie oferta 

Propunerea tehnică Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă Prezentat 

Documente de calificare 

DUAE Prezentat 
Devizul nr 3,5,7 Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 1% Prezentat 
Cerere de participare Prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat 
Grafic de  executare a lucrărilor Prezentat 
Declarație privind experiența similară Prezentat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

Prezentat 
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Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru implementarea contractului Prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștia 

Prezentat 

Informație privind asocierea Prezentat 
Angajament terț susținător financiar (dacă este cazul) Prezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) Prezentat 

Declarație terț susținător tehnic ( dacă este cazul) Prezentat 
Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) Prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor 

Prezentat 

Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național Prezentat 
Garanția pentru calitatea lucrărilor executate Prezentat 
Raportul financiar pentru ultimul an Prezentat 
Garanția de bună execuție Prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi Prezentat 
Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani Prezentat 
Certificat de calitate a materialelor Prezentat 
Specificația tehnică Prezentat 

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 

Construcția 
liniei de 

iluminatului 

public stradal 
din com. Albina 

r-nul Cimișlia 

SRL ”AGT-

Construct” 
848430,00 

Lucrare + + 

SRL ”Zepto” 848440,00 Lucrare - - 
SRL ”CVR-

ELECTRO” 
1165612,94 

Lucrare - - 

SRL ”TANDEM-

PRIM” 
1362150,41 

Lucrare - - 

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 
26.09.2022 SRL ”AGT-

Construct” 

Argumentarea prețului 
anormal de scăzut și a 
devizelor actualizate. 
Explicarea diferenței 
termenului de garanție în 
declarațiile prezentate. 

Argumentarea prețului anormal 
de scăzut și a devizelor 
actualizate. Explicarea diferenței 
termenului de garanție în 
declarațiile prezentate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
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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  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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) 

Construcția 
liniei de 

iluminatului 
public stradal 

din com. Albina 

r-nul Cimișlia 

SRL ”AGT-
Construct” 

Lucrări 848430,00 848430,00 1018116,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  În temeiul art.  alin. )_ lit  ).           Argumentare 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ”AGT-Construct” 30.09.2022 e-mail 

SRL ”Zepto” 30.09.2022 e-mail 

SRL ”CVR-ELECTRO” 30.09.2022 e-mail 

SRL ”TANDEM-PRIM” 30.09.2022 e-mail 

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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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 2 din 06 octombrie 2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria  Tipala 
Localitate s. Tipala r. Ialoveni 
IDNO 1007601011364 
Adresa MD-6828, s. Tipala r. Ialoveni 
Număr de telefon 0268-61-236; 284; 238 
Număr de fax - 
E-mail oficial  tipalaprimaria@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Niculai Maria, tel 0679826445, 
marian.62@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reparația capitală a Casei de cultură din satul 
Țipala, raionul Ialoveni 

Cod CPV 
  
45200000-9 

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: 21063020  
Link-ul:   
  
ocds-b3wdp1-MD-1662540263631 
Data publicării:  07.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:03.09.2022 

Link-ul:  bap_nr_71.pdf 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 964 252.00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:primaria@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662540263631
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_71_2.pdf
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor    
08.09.2022 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei 
prin transfer la contul autoritatii contractante 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

 In anuntul de participare, pnc. 17 se cere: Garanția pentru ofertă, 
cuantumul 1%, emisă de o bancă comerciala. 

Data transmiterii 08.09.2022 
Data solicitării clarificărilor  15.09.2022 
Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Deviz III- Rețele electrice, concretizați Vă rog resursele la următoatrele 
poziții: 21,34,35,36,45,47,48,49 și 50? sau prezentați Forma 1A 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

№ 
crt. 

Simbol norme 
şi Cod 
resurse 

Denumire lucrări U.M. Cantitate 
conform 
datelor 

din 
proiect 

  1. Lucrari de constructii   
21 RpEA01A 

 
Canal din PVC tip IP-PVC, montat aparent  m  

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,4300 
 25212167042351 Cablu-canai din PVC m 1,0200 
  2. Lucrari de montare   
34 RpEG09A Контакторы 380B, 65A  КМИ46562 buc 2,000 
 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,280 
 2722103107005 Conductor electric izolat m 0,700 
35 RpEG09A Контакторы 380B, 65A  КМИ10960 buc 6,000 
 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,840 
 2722103107005 Conductor electric izolat m 2,100 
36 RpEG09A 

 
Кнопка управления одноштуфтовая "Стоп" 
ПКЕ 221-1 buc  

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,1400 
 2722103107005 Conductor electric izolat m 0,3500 
45 RpEF12B 

 
Montarea lampilor (becurilor), tip: cu 
incandescenta, tuburi fluorescente buc 260,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 39,000 
 3150145100143 Lampa incandescenta flourescenta sau cu 

vapori de mercur buc 273,000 

45 RpEF12B 
 

Montarea lampilor (becurilor), tip: cu 
incandescenta, tuburi fluorescente buc 260,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 39,000 
 3150145100143 Lampa incandescenta flourescenta sau cu 

vapori de mercur buc 273,000 

47 RpEE15A 
 

Intreruipator tip neingropat, la instalatie 
deschisa 10A 250V buc 18,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 11,700 
 11110001000201 Intrerupator 10A 250 V buc 18,000 
 2051142950716 Diblu din lemn buc 36,000 
 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 

x 20 mm, alama buc 36,000 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,090 
48 RpEE15D 

 
Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla  buc 8,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 11,360 
 1111000100020 Intrerupator buc 8,000 
 2051142950716 Diblu din lemn buc 16,000 
 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 

x 20 mm, alama buc 16,000 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,040 
49 RpEE15A 

 
Intreruipator tip neingropat, la instalatie inchisa 
10A 250V buc 10,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 6,500 
 11110001000201 Intrerupator 10A 250 V buc 10,000 
 2051142950716 Diblu din lemn buc 20,000 
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 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 
x 20 mm, alama buc 20,000 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,050 
50 RpEE03A 

 
Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 
cu 3 contacte buc 22,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 6,820 
 2746167335100 Priza buc 22,000 
 2811236311002 Doze pentru aparate buc 22,000 
 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,110 
 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,110 
 2051142950700 Dibluri buc 44,000 
 2874115836777 Surub cap inecat crestat   L 3 x 40  buc 44,000 
 2051142950716 Diblu din lemn buc 36,000 
 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 

x 20 mm, alama buc 36,000 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,090 
48 RpEE15D 

 
Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla  buc 8,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 11,360 
 1111000100020 Intrerupator buc 8,000 
 2051142950716 Diblu din lemn buc 16,000 
 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 

x 20 mm, alama buc 16,000 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,040 
49 RpEE15A 

 
Intreruipator tip neingropat, la instalatie inchisa 
10A 250V buc 10,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 6,500 
 11110001000201 Intrerupator 10A 250 V buc 10,000 
 2051142950716 Diblu din lemn buc 20,000 
 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 

x 20 mm, alama buc 20,000 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,050 
50 RpEE03A 

 
Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 
cu 3 contacte buc 22,000 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 6,820 
 2746167335100 Priza buc 22,000 
 2811236311002 Doze pentru aparate buc 22,000 
 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,110 
 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,110 
 2051142950700 Dibluri buc 44,000 
 2874115836777 Surub cap inecat crestat   L 3 x 40  buc 44,000 
 7137010011520 Electrician in constructii h-om 11,360 
 1111000100020 Intrerupator buc 8,000 
 2051142950716 Diblu din lemn buc 16,000 
 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 

x 20 mm, alama buc 16,000 

 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,040 
 

Data transmiterii 16.09.2022 

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) 

- 

Rezumatul modificărilor - 

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

- 

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

- 



4 
 

5. Până la termenul-limită (data 12.10.2021, ora 8:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Profact Construct SRL 1010600024992 Costis Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Profact 
Construct 

SRL 

 
    

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

Propunerea tehnică prezentat      
Propunerea financiară prezentat      
DUAE prezentat      
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat      

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

Declarație privind experiența similara, executarea  în 
ultimii 5 ani, a cel putin  a unui  contract ce au avut ca 
obiect execuția unor lucrări similar cu cele ce fac 
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin 
egal cu 75% din valoarea contractului 

prezentat      

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate, valoarea cumulativă a tuturor 
contractelor executate în ultimul an de activitate să fie 
egală sau mai mare , decăt valoarea viitorului contract 

prezentat      

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunnzătoare a contractului 

prezentat      

Declarație privind personalul de specialitatepropus 
pentru implementarea contractului 

prezentat      

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcții lor și instalațiilor 

prezentat      

Demonstrarea accesului la personal /un organism tehnic 
de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control 
al calităţii 

prezentat      

Certificate de conformitate și calitate la principalele 
material utilizate 

prezentat      

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras 
din registrul de stat al persoanelor juridice 

prezentat      

Certificat de efectuare sistematică a plații impozitelor, 
contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal 

prezentat      

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat      
Ultimul raport financiar (Bilanțul contabil) prezentat      
Declaratie privind 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 

prezentat      
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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)* Cantitat

e și 
unitate 

de 
măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele 
de 

calificare 

Corespu
nderea 

cu 
specificaț

iile 
tehnice 

Reparația capitală a Casei 
de cultură din satul Țipala, 
raionul Ialoveni 

Profact 
Construct SRL 

3 951 616.25 1 + + 

* 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 

30.09.2022 Profact Construct SRL Certificate de conformitate și calitate la 
principalele material utilizate 

Documentele solicitate au 
fost prezentate in termen 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

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]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Lucrările în cauză se referă doar la un singur 
obiect  și deaceea s-a decis  ca contractul  să fie atribuit pe toate loturile cu un singur agent economic.                             

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 □               
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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  
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) 

Reparația capitală a Casei 
de cultură din satul Țipala, 
raionul Ialoveni 

Profact 
Construct 
SRL 

1 3 951 616.25 3 951 616.25 4 741 939.50 

 
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  
Profact Construct SRL 30.09.2022 Prin e-mail  
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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 inclusiv TVA 

Profact 
Construct SRL 

Nr.83 05.10.2022 45200000-9 3 951 616.25 4 741 939.50 31.12.2023 

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. 



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice g

Nr l2l2022 din 07. 10.2022
1. Date сч privire Ia autoritatea contractantй:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante IDNO 1017601000161
instituriile din raionul/mun. Strёqeni
- Direcfia gепеrаlё asistenfй socialй / Cenhul de
reabilitaro qi plasament din соm. Miclouqeni.,

-Рrimйriа s. Sсоrепi / Grfldini{a s. Sсоrепi
Primlria s. Scoreni.,

-Рrimiriа s. Vоiпоча /

- Institu{ia Medico-Sanitarй РчЬliсi Spitalul Raional
ýtrigeni/ mun. Str5qeni str. Тоmа СiоrЬД ,l t/l.,
s. Cojugna, str. Lomtadze Revaz, 7.,

-Рrimf,riа соm. Соdrеапса / Grёdinila
s. Lupa Recea

- Institu(ia Medico-ýanitari РчЬliсй Сепtrч de
Sбnitate Strirqeni/_s Micleu;eni, s. f,lg[neqti

- f)irессiа gепеrаli educa{ie / Gimnaziul Вuсочйi,
Ginrnaziul Onegti, Girnnaziul Dolna,
Gimnazirrl figlnegti.
ýлДýепil/ 0 I б б 0 1 0 0 00 3 8

Localitate nrun,Strйqeni
IDNo l017601000l61
Adresa str. Mihai Eminescu пr.28
Nчmйr de telefon 0Qз7\ 2з бз0/ 0Qз7\ 22489
Nчшir de fax 0(237\236з0
E-mail oficial consiliulraional@crstraseni .m d

emi liа.lrarea(E mai l.rч
Adresa cle iпtеrпеt www.crslтaseлi,md

2, Date сц privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedrrrii cle аtriЬцirе nplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе{чri ИLicitafie deschlsi nAltele:
ПпdiсаtiI

Рrоссdurl de achizi{ie rерсtаti (dupd
caz)

Nr:

":Tipul- obiectului 1 contractului dc.
achizitie/ цсоrdчlui-саdru

вчпuri И servicii п Lucriri о

Obiectul aclrizi{iei ,,Cirlrune репtrч perioada rесе а апului 2022-2023".
Cod СРV : 09100000-0
Ехрчпеrеа шоtiччlчi/tеmеiчlчi privind
alegerэa рrосеdшl,ii de аtriЬuirе (iп c.azul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

1

Persoana cle contact (пtпле, рrепuпlе, tеlеfоп, е-
mail)



Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп
cadrul porlalului gчt,еmаmепtаl

wуш]Шшdц.89удl)

MTender ID
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 66030980 1 9 1 2
Link+rl
https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 06 1 5 5 8/lot/ 1 1 5 95 004/
Data publicбrii: 12 august 2022

Рlаtfогmа de achizi{ii publice utilizati И achizitii.md; в e-libiиtie.Йd; п урtепdеr.Йd
Рrосеdчrа а fost inclusйin рlДпчl de
achizi{ii publice а autoritй{ii
contractante

пDа пtru

Anrrn{ dc inten{ie publicat in ВАР (dupd
caz)

Dat:r: 17 iunie 2022

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

вАсоrd-саdru пsistem dinamic
electronicй BCatalog electronic

de achizilie пLicita{ie

Sчrsа do fiпап{аrе ИBuget de stat; пВчgеt CNAM; пВчеёt CNrAS; trSчrsе ext_erc;
BAlte sчrsе: Ппdiсаlil

Vаlоаrеа estimati (ei,fdrd TVД) 5 649 833,34MDL

3. Сlагifiсйri privind dосцmепtа{iа de atribuire: пц. sunt

(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dentlmirea орсrаtоrulчi cconomic
Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de clarificare
Ехрчпеrеа strccintri а rйsрчпsчIчi
Data transmiterii

4, Modificf,ri ореrаtе in documenta{ia de пtriЬчirе: Цч sunt

(Se va cotnpleta |п cazlll iп care aufost operate rпodiJicdri)

Rezumatul modifi сirilоr
Prrblicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrпrаrе
(dupd caz)

Рпdiсa|i sursa utilizatd rsi datа pltblicйriiJ

TermenJimitf, de dерчпеrе pi deschidere а
ofertelor prelungit (iuрd са)

Рпdiса|i пumdrul de zileJ

5. Ипf, la tеrmепшl limiti " 2 " щЩЦцЕ_2Q22, ач fost depuse 1 (uпа) oferte/candidaturi
dupi счm цrmсаzf,:

6. Informa(ii privind ofertele deprrse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate
de сitrе operatorii economici:

Nr. Dепчmirеа pроrвtоrчIчi, есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administгatorii

1 Delia Тrапs SRL 1003б00114710 Ion АYRАМ

Nr.
d/o

Documentele solicitate 9i alte condi{ii, cerin{e obligatorii
CORESPUNDERE

Lozmangal
-Grup SRL

1 оfiеrts fiпапсiаrй

Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:

2



1.1

Fоrmчlаrчl ofertei F3.1,
-lпdiсiпd:

чаlоаrеа f[rбТVА, ( lei)
valoarea cu ТVА, ( lei)
tеrmеп de рrеstаrе а
serviciului

(апехапr.7/1)
atasat tп Docuпleпta|iei standard Ьапuri
- octombrie - decembrle апаl2022 si oeriooda iапuаriе

рrеzепtаt

-,martie апul 2023

-

1,2
Рrорuпеrеа fiпапсiаrб

Рrорчпеrеа financiar5 con{ine - Specifica{ii de рrе{
(апехапr.23) din documentatia standard; Conform
caietului de sarcini.

prezeпtat

l.з Proputrerea tehnicб
Рrорчпеrеа tеhпiсё - ofertantul elaboreazй рrорчпеrеа
tehnicё, сопfоrm caietului de sarcini (anexa пr. 22);din
dooumentatia standard. semnati de сбtrе ofertant. prezeпtat

1,4 Сеrеrе de participare Сопfоrm Documenta{iei standard servioii (апеха пr. 7)
semrtati de сйtrе ofertant.

prezeпtat

1,5
_D_eclaratie privind
valabilitatea ofertei,
tеrmеп de valabilitate al
ofertei se solicitй _ 60 zile

Conform Documenta{iei standard servicii , (anexa nr. 8)
semnati de cйtre ofertant.

prezeпtat

2 _адrзцti" р9ц!цц qferta

2,1

Garantia pentru оfеrtй
_emisё de cЁtre institutia
financiari unde se
deserueqte ofertantul in
val,oare de 2.0 % din
sunra ofertei йrа ТVА,

- tеrrпепul de valabilitate
de Ф zile

Сопfоrm Docutnenta{iei standard servicii , (anexa пr.
9) cu aplicarea semnйturii electronice а operatorului
economic

рrеzепtаt

3 I)ocumentul Unic de Achizitii Ечrореап

3.1
EligibiIitatea
clfertantului

DUAE, conform fоrmulаrului арrоЬаt prirr Ordinul
Mirristrului de finarr{e пr.72 diп t 1.06.2020, prezeпtarea
oricdrui altformular DUAE, este temei de descalificare
de la procedura de achizi|ie publicd,

prezeпtat

4 Dеmопstrаrеа capacitй{ii de ехеrсitаrе а activitйtii рrоlЪsiопаlе
4.1

certificatul/decizie de
_inregistrare а
..intreprinderii

Certificatul/decizie de iпrеgistгаrе а intreprinderii,
semnati de сёtrе ofertant. prezeпtat

4.2
Extras din Registrul de
Stat al реrsоапеlоr
iuridice

Extras din Registrul de Stat al реrsоапеlоr juridice,
semnatй de ctrtre ofertant.

prezeпtat

4.3
Actul се confirm5
dreptul de а livra
ьчпчrilе solicitate

Acte се atestё dreptul de а presta serviciile in domeniul
de activitate aferent obiectului oontractului се urmeazб а
fi atribuit

prezeпtat

5 Demolllltrarea capacitй{ii economice pi fiпапсiаrе

5.1
certificat de atribuire а
contului Ьапсаr- copie

Document еliЬеrаt de сitrе Banca deserventё а agentului
economic (operatorului economic)., confirmat prin
арliсаrеа gtampilei 9i semnЁturii Participantului prezeпtat

5.2
Informa{ii generale

-despre ofertant
Cu арliсаrеа semnЁturii participantului

prezeпtat

5,з

Certificat privind lipsa
sau existen{a restan{elor
fala de bugetul public
national

Certificat, eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la
momentul prezentirii (valabilitatea certificatului -
сопfоrm cerintelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova) - ýеrппаtё de сйtrэ ofertant.

prezeпtat



5.4

Bilan{ul contabil /
Ultimul rароrt financiar,
inregistrat la Biroul
Na{ionalde Statisticё

Raport fiпапсiаr, Sеmпаti de ctrtre ofertant.

prezeпtat

5.5

Declara{ie privind
experienfa similarЁ
minimum 3 ani iп
domeniul:

Declarafie privind lista serviciilor similare (anexa пr.
12), Demonstrarea ехрегiеп{еi operatorului economic in
domeniul de activitate аfеrепt obiectului oontractului се
urmeazi а fi atribrrit.

prezeпtat

certificat de
conformitate eliberat de
Organismul Na{ional de
vеrifiсаrе а
conformitёtii produselor

certificate sau alte documente emise de organisme
abilitate in acest sens, care si ateste conformitatea
bunurilor, identificatЁ clar prirr referire la specificafii sau
standarde relevante;
cu aplicarea semnЁturii participantului.

prezeпtat

6 Dеmопstrаrеа capacitй{ii tehnice si/sau profesionalй

,.1

Demonstrarea accesului
la

_ infrastructura/mij loacele
indicate de cf,tre
operatorul economio, ре
саrе aceasta le consider
песеsаrе pentrtt

-indeplinirea contracfu lui
сgчrmеаzйаfiatribuit

7. Ореrаtоrчl economic va prezenta:

о declara{ie рriп care чоr da dovadё сё аu in
proprietate sau in аrепdfl infrastructurб de bazfl pentru
recep{ionarea qi distribuirea сбrЬчпеlчi счm аr fi:
- teritoriu amenajat, Ьаzб de c[rbune, cflntare mijloace
de lпсЁrсаrе-dеsсбrсаrе.
Dispune de mijloace de transport proprii sau fie
inchiriate prin сопtrасtе, gi care sё demonstreze
posibilitatea liчгёrii gi trапsроrtirii cantitёlilor de
сёrЬчпе contractate la destinafia beneficiarilor confotm
caietului de sarcini.
Operatorul economic ча demonstra prin declarфie сб,
dispune l00% in stoc, а cfubunelui solicitat de cЕtre
autoritatea contractanti. сопfirmаt prin gtampila gi
semnЁfura Participantului qi/sau semnёtura electronic la
iпсёrсаrе in SIA RSAP. сопfоrm (Anexei пr. 13)
Agentul transportator este oblicat si аsisчrе:

prezeпtat

6.2
Informalii privind
asocierea Conform Documenta{iei standard servicii,

Declaratie (anexa nr.l l), completat si sеmпаt de cdtre
оfеrtапt. inso{it[ de contractul, semnat gi qtampilat de
ctrtre ofertant gi asociat.

prezeпtat

,.з
Angajament te{
sus{inбtoi financiar

Сопfоrm Documenta|iei standard servicii, Angajament
privind sus|inerea financiar1 а ofeгtanfului/candidafului
(anexa пr. 1 6), completat si sеmпаt de cdtre ofertaпt

prezeпtat

6.4
Declarafie tert susfinбtor
financiar

Confonn Documenta{iei standard servicii, (апеха пr.
|7), completat si sеmпаt de cdtre ofertaпt

prezeпtat

6.5

Angajamerrt
sus{inerea
profesionalй
ofertantului/grupu lu i
ореrаtоri economici

privind
tehnicfl 9i

а
de

Сопfоrm Documentafiei standard servicii, (anexa пr.
l8), vaJi prezentat la сопtrасtul de аrепdd аuпitd|ii de
traпsport si есhiраmепtul песеsаr репtru iпdерliпirеа
corespuпzdtoare а coпtractllui. ), completat qi sеmпаt de
cdtre ofertant.

prezeпtat

6,6 Declaratie ter{ susfinбtor
tehnic

Conform Documenta{iei standard servicii,
Declaratie (апеха пr. l9), LISTA privind logigtica. , ),
completat yi sеmпаt de сdпе ofertaпt prezeпlat

;.6
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6;7
Declara{ie tеrf sus{intrtor

"profesional Сопfоrm Documenta{iei standard servici,
Declarafie (anexa пr. 20), LISTA privind personalul de
ýpecialitate angajat саrе чппеаzi а fi efectiv alocat
репhч indeplinirea contractului de achizilie рuЬliсй,
completat si sеtппаt de cdtre оfеrtапt

prezentat

(Iпfоrпа|iа priviпd dепurпirеа doctlmeпtelor prezeпtate se vа iпdiса tп coпformitate cu сеriп|еlе diп dосumепtа|iа de
atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпlot, перrеzепlоl, пrl соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосutпепtul afost prezeпtat, dar пu
соrеsрuпdесеriпуеlоr d е cal iJicare))

Х iп cazul utilizdrii ticita|'iei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul oferteiliпale
(Iпformalia priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Соrеsрuпdеrеа cu specifica|iile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " tп cazul necoreipuпderi,iS

8. РеПtru еlчсidаrеа чпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr datc privind соrеsрчпdеrеа ofertei
Сu сеriп{еlе stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificaren рrеlчlчi дпоrmаl de
sсйzчt) s-a solicitat:

7. Informa{ia privind соtэsрчпdеrеа ofcrtelor сч cerin{ele solicitate:

Dепumirеа lotului

-

Dепчmirеа
operatorului

economic

ýцmа ofertei
(fara ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsчrf,/

tопе

Соrеsрчп
derea сч
cerin{ele

de
calificare

Corespu
пdеrеа

сц
specif-
tehnice

СйrЬuпе репtrч perioada
rесе а anului 2022-2023, LozmangabGrup

SRL 5 533 584,40
622,0 + +

Data
solicltйrii

Ореrаtоrчl
economic

Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрчпsчlчi ореrаtоrчlui
есопоmiс

27 09.2022
Lozmangal-
Gгuр SRL

in baza informa{iilor prezentate,
сопfоrm сеriп{еlоr stipulate in
апчпфl de participare gi pentru
elucidarea чпоr neclariti{i сопfоrm
documenta{iei standard, solicitim s5
prezenta{i documente j ustificative,:
anexa пr, |2, anexa nr. 13, апеха
ш. 11, anexa nr. 1б, anexa пr. 17,
апеха ш. 18, anexa nr. 19, апеха
пr.20.

9. Scn пr 3б din 29 09,2022,
prezentat dосцmепtе
jttstificative, dчрi счm
чrmеаzi: anexa nr.12,
апеха nr. 13, anexa пr.
11, апехл пr..16, anexa
пr. 17, апеха пr. 18,
апеха пr. 19, anexa пr.
20.

9, Ofertan{ii respingi/descalifica{i: Nu sunt

Dепчmirеа operatorulrti economic Motivul respin gerii/descaIifi сй rii

! , 10. Modalitateд de ечаlчаrе а ofertelor: Репtrч lot intreg И1-
i pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi curnulate п
репtru toate loturile п
Alte limitёri privind пчmёrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: PпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi:

5



11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Рrе{чl cel mai scizut EI
costul cel mai scйzut в
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost в

(iП Саzul:iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se чоr
iПdiСа toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)
.I

, 12, Informatia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pretr sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: N}
(Se va co'mpleta tп cazul tп care ofertele aufost reevaluate repetat)
', ,"!, 

", 
, '1а, in urmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчI рrосеdчrii de atribuirel', . s-adecis:

i.

АtriЬчiц"6,а contractului cle achizifie рчЬliсi/асоrdчlчi-саdrч:

(Iпfоrtпаrеа operatorilor есопоrпiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile yupului de
lucru р,епtru achizi|ii se realizeazd tп соп|оrmitаtе сu prevederile art. 31 at Legii пr. 13I diп 3 iulie
,20 I 5 рriviпd achizi|iile publice)

,16, 1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea сопtrасtчlцi:

Dспumirеа lotului Denumirca
ореrаtоrчlчi

economic

cantitate
qi rrnitate :

de mйsчri/
tопе

Pre{ul total,
(fёiп тчА)

LMD

Рrе{ul total
(incIusiv
тчА)
LMD

СйrЬчпё репtrч perioada rесе а
апulцi 2022-2023,

СirЬчпс АМ - 151,0
Lozmangal-Grup
SRL

151.0 1 333 832,83 1 600 б00.00

471,0 4199751,51 5 039 700,00СйrЬuпе AS - 471,0

ToTAL 622,0 5 533 584,40 6 640 300,00

Iý. 15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi cle lчсrч pentru achizi{ii:

DепuЙirеа ореrаtоrчlчi economic Dдtа transnriterii Modalitatea de transmitere

Lozmangal-Grup SRL 30.09.2022 е - mа i l : Lozmanga|@mai l. ru

In cazul in саrе valoarea estimati а сопtrасtчlчi este
mai rnicб decf,t pragurile prevбzute la art. 2 alin. (3)
al tёgii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice -

П б zile in cazul transmiterii comunicfuii prin
miiloace elechonice si/sau fax в
П 11 zile tn cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau йх п

In cazul,iп саrе чаlоаrеа estimat5 а contractului este
egalё sau mai mаrе decбt pragurile рrечйzчtе la art.2

П l1 zile in cazui transЙiterii соmчпiс5rii prin
mijloace electronice ýi/sau fax п
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_ alin_. (]) зl Logii пr. 131 dirr 3 iulie 2015 privind
achizifiile publice

П lб zilE in cazul netransmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrrпепеlоr prevdzute de Legea пr. 131 diп 3
iulie 2015 priyind achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate
Сu Prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) aI Codului Сivit al Republicii
Moldova),

t1, l7, Сопtrасtчl de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtчIчi

Cod
срч

vаlоаrса contractului Теrmеп de .

valabiIitate
al

contractttlu
ilасоrdчlчь

саdrч

,1

LоzmапýЫ-Gruр SRL

l2l0ll2022
N(\l
ol

г*

I

о\

220 834,38 265000,00 з0.12.2023

l2l0u 2а22
t\lN
N

ь

l

о\

176 666,67 212 000,00 з0.|2.202з

l2l0зl2022
бlбl
N

г*

1Ф

о\

132 500,00 159 000,00 з0,12202з

l2l04l2022
бlбl
N

г-

I

€\

3 120 833,34 з 745 000,00 зO.t2.2023

t2l05/2022
Ntч
N

ь

l

€\

89166,61 107 000,00 30.12.202з

1210612022
NN
(\I

Ft

a

€\

273 833,34 328 600,00 з0.12.202з

иffiffiffi

n



l2l07l2022
clN
бI

г-

t

о\

1 519 750,00 1 823 700,00 30.|2,2023

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса datЁ se completeazй
dоаr in саzцl in care la рrосеdчrа de achizifie publici ац fost aplicate criterii de durabilitate
pi s-a incheiat contract/contracte репtrч lot/loturi pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate):

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lacru declard сd tеrmепul de aqteptare репlru tпcheierea
coпtractalui/coпtractelor iпdicate а fost reýpectat (*серtапd cazurile prevdzate de arL 32 аliп, (3) at Legii
Пr. 131 diП 3 iulie 2015 priviпd achlzi|iile publice ), рrесum qi сd tп cazul сlерапеrii coпtesta|iilor qi/sач
rеСеР|iопdrii rupoartelor de monitorizate, aceaýtea autost ехаmiпаtе si sоhфiопаtе,

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lасrч репlru асhiфii сопlirmd corectitudiпea desldyardrii procedurii
de achixilie, fapl репttu care poartll rdsрапdеrе сопfоrп prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de lчсrч репtrч achizifii

Yiorel JARDAN tб-sк k-*

,7\
l+
ý*?z
IH

vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА din сопtrасt/ contracte а lotului/loturilor
pentru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (iпdica|i sumа cu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate сritеrii de
durabiIitate:

сritеriul de atribuire репtrч lotuuloturile репtrч care ач fost aplicate
criterii de durabilitate:
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Dare de seamă 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

 
Nr.119/22 din 07 octombrie 2022 

    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25 24 91 25-23-66 
Număr de fax 022 25 24 81 
E-mail oficial  mihail.turanin@army.md 
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Mihail Turanin 

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 Materiale de construcție pentru reparația Remize auto Regiment 
de Stat Major 

Cod CPV 
  
44100000-1 

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-1661508886899 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062343/ 
Data publicării: 26.08.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 23.08.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_66_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz): 

- 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 250 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost. 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor 29 aug 2022, 15:33; 1 sept 2022, 13:38;  

1 sept 2022, 17:04. 
Denumirea operatorului economic - 

mailto:mihail.turanin@army.md
https://army.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661508886899
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare Au fost solicitate clarificări referitor la aspectele 
tehnice ale unor bunuri supuse procesului de 
achiziție. 

Expunerea succintă a răspunsului Întrebările recepţionate, au fost analizate, fiind 
oferită informaţia necesară. 

Data transmiterii 29 aug 2022, 16:37; 1 sept 2022, 13:52;  
1 sept 2022, 17:23. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 
(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 12.09.2022, ora 08:00), au depus oferta 10 (zece) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. S.R.L. ,,Vermilion” 1003608004343 Andrei Bolgari 
2. S.R.L. ,,Cătădeni-Lux” 1003605003769 Gheorghe Chilaru 
3. S.R.L. ,,Piramidgrup” 1011605000411 Vasile Jardan 
4. S.R.L. ,,Soverang” 1002600008533 Serghei Savcenco 
5. S.R.L. ,,Arta Zidarului” 1008605005403 Ruslan Negru 
6. S.R.L. ,,Lemn Comerț” 1006600010916 Gheorghii Holban 
7. Î.I. ,,Caliga Valeriu” 1003609006702 Virgiliu Caliga 
8. S.R.L. ,,Mobiclass” 1014600003902 Elena Aga 
9. S.R.L. ,,Resacons-STR” 1003600159764 Viorel Stratulat 

10. S.R.L. ,,Viking Profil” 1017600044373 Dina Viking 

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

Denumire document  
Denumirea operatorului economic 

S.
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,,V
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il”
 

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

Garanţie pentru ofertă + + + + + + + + 

* * 

Anexa nr.7, Cerere de participare, + + + + + + + + 
Anexa nr.8, Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei + + + + + + + + 

Anexa nr.22, Specificația tehnică 
 + + + + + + + + 

Anexa nr.23, Specificația de preț 
 
 

+ + + + + + + + 
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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. Actualizat, cu 
vechimea de cel puțin 3 luni înaintea de data 
de deschidere a procedurii 

+ + + + + + + + 

* * 

Raportul financiar pentru ultimul an de 
activitate + + + + + + + + 

Extras din contul curent bancar despre 
disponibilitatea de bani lichizi, sau 
certificate de linie de credit din ultimele 3 
zile după deschiderea procedurii de achiziție 

+ + + + + + + + 

Certificat privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de Bugetul public naţional + + + + + + + + 

Certificate de conformitate pentru întreaga 
gamă a bunurilor supuse certificării (după 
caz) 

+ + + + + + + + 

Cazier judiciar pe numele companiei sau a 
directorului companiei + + + + + + + + 

(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 

operator 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și U/M 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

LOT 1. Produse din lemn S.R.L. 
,,Vermilion” 247 935,00 3 poziții + + 

LOT 2. Produse pentru 
acoperiș din Tablă cutată și 
accesoriile 

S.R.L. 
,,Cătădeni-Lux” 335 935,00 

10 poziții 

+ - 

S.R.L. 
,,Piramidgrup” 352 510,00 + - 

S.R.L. 
,,Soverang” 364 790,0 + + 

LOT 3. Produse din metal S.R.L. ,,Arta 
Zidarului” 143 556,04 28 poziții + + 

LOT 4. Materiale de 
construcție 

S.R.L. ,,Lemn 
Comerț” 219 638,50 5 poziții + + 

LOT 5. Accesorii pentru 
inventar de uz gospodăresc 

Î.I. ,,Caliga 
Valeriu” 4 622,83 14 poziții + + 

LOT 6. Tâmplărie din PVC 
(ferestre) 

S.R.L. 
,,Mobiclass” 119 910,00 1 poziții + + 

* 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   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

13.09. 

S.R.L. ,,Vermilion” A fost solicitată prezentarea 
documentelor justificative 
cuprinse în DUAE, precum și 
justificarea prețului anormal de 
scăzut. 

La data de 15.09, a fost prezentat 
întreg setul de documente, conform 
solicitării. 

S.R.L. ,,Cătădeni-Lux” 
S.R.L. ,,Lemn Comerț” 
Î.I. ,,Caliga Valeriu” 
S.R.L. ,,Mobiclass” 

26.09 S.R.L. ,,Piramidgrup” A fost solicitată justificarea 
prețului anormal de scăzut, 
precum și prezentare mostrelor. 

La data de 27.09, a fost prezentat 
răspunsul, însoțit de mostre. 

28.09 S.R.L. ,,Soverang” A fost solicitată prezentarea 
documentelor justificative 
cuprinse în DUAE, precum și 
justificarea prețului anormal de 
scăzut. 

La data de 29.09, a fost prezentat 
întreg setul de documente, însoțit de 
mostre. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea 

operatorului economic 
 

Motivul respingerii/descalificării 

S.R.L. ,,Cătădeni-Lux” În conformitate cu prevederilor pct.77, subpct.1 din Documentația standard, 
nr.115/2021, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor, care stipulează că 
,,Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor 
publice respinge oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de 
calificare și de selecție”. 

S.R.L. ,,Piramidgrup” 

Urmare a examinării mostrelor pentru ,,Țigla metalică”, prezentată de ambii participanți, s-a 
constat că înălțimea valului nu corespunde celui stipulat în Cerințele de participare la concurs. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot. 
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 au fost. 
(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: Nu a fost. 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
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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 U/M 

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

LOT 1. Produse din lemn S.R.L. 
,,Vermilion” 3 poziții - 247 935,00 297 522,00 

LOT 2. Produse pentru acoperiș 
din Tablă cutată și accesoriile 

S.R.L. 
,,Soverang” 10 poziții - 364 790,00 437 748,00 

LOT 3. Produse din metal S.R.L. ,,Arta 
Zidarului” 28 poziții - 143 556,04 172 267,25 

LOT 4. Materiale de construcție S.R.L. ,,Lemn 
Comerț” 5 poziții - 219 638,50 263 566,20 

LOT 5. Accesorii pentru inventar 
de uz gospodăresc 

Î.I. ,,Caliga 
Valeriu” 14 poziții - 4 622,83 5 547,39 

LOT 6. Tâmplărie din PVC 
(ferestre) 

S.R.L. 
,,Mobiclass” 1 poziții - 119 910,00 143 892,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost. 

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 

S.R.L. ,,Vermilion” 

30.09.2022 În format electronic, pe adresele 
electronice afișate în SIA RSAP 

S.R.L. ,,Cătădeni-Lux” 
S.R.L. ,,Piramidgrup” 
S.R.L. ,,Soverang” 
S.R.L. ,,Arta Zidarului” 
S.R.L. ,,Lemn Comerț” 
Î.I. ,,Caliga Valeriu” 
S.R.L. ,,Mobiclass” 
S.R.L. ,,Resacons-STR” 
S.R.L. ,,Viking Profil” 

(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□ 
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(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 încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru 
fără  
TVA 

inclusiv  
TVA 

S.R.L. 
,,Vermilion” 

Cu capital 
autohton 

14/721 07.10.2022 

44
19

1
00

0-
5 

247 935,00 297 522,00 

31 decembrie 
2022 

S.R.L. 
,,Soverang” 14/722 07.10.2022 

44
11

2
50

0-
3 

364 790,00 437 748,00 

S.R.L. ,,Arta 
Zidarului” 14/723 07.10.2022 

44
11

1
00

0-
1 

143 556,04 172 267,25 

S.R.L. ,,Lemn 
Comerț” 14/724 07.10.2022 

44
10

0
00

0-
1 

219 638,50 263 566,20 

Î.I. ,,Caliga 
Valeriu” 14/725 07.10.2022 

44
50

0
00

0-
5 

4 622,83 5 547,39 

S.R.L. 
,,Mobiclass” 14/726 07.10.2022 

44
23

0
00

0-
1 

119 910,00 143 892,00 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate): NU. 

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 achiziții: 

                     Sergiu VOINU                                                                   ______________________ 
                                  (Nume, Prenume)                                                                                                                                             (semnătura) 
 























DARB DE SEAMA

de аtriЬчirе а contractului de achizi{ii publice п
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribtrire tr

Nr.9 din 06 octornbrie 2022

Dote сч priyire la autorilatea сопtrасtапtd:

Dепum irеа autoritйtii сопtrасtапtе consiliul rаiопаl cahul
Localitate mun, Cahr"rl
IDNo 10076010|0297
Adresa mun, Cahul, str. Piata Independentei, 2
Numir cle telefon 0299lзl4\1
Numf,r de lhx 0299122058
li-ntail oficial achiz tiicrcahul[Egmai l.com
Асlгеsа de internet Calrt nrd
Persoilna de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-паil)

Мirоп Milrail, 029912844l
achi ziti i сгсаhul(Dsm ai l. с опr

Dolc ctt privire Io proceclura de otribaire:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе{uri пLicitalie desclrisй
пАltеlе: IIridicatil

рrоссdurа de achizitie rереtаtй (duрd cctz) Nr:
Tipul оЬiесtчlчi contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

вuпuri п servicii n Luсr:iri п

Obiectul achizi{iei Luсrйri de intre{inere periodicй 9i repara{ii la
drulrrul local L676 drtlm de acces s, Вurlйсепi

Cod СРV 45200000-9
liхрuпеrеа nrotivuIui/temeiului privind
аlсgсгеа proccdurii de atribuire" (iп cctzul
aplicйrii allor proceduri decdt licita|ia
cle,у c:h i.s,й)

l)rоссdurа cle atribuire (se va iпdiса diп cadrul
pclrlalului guчеrпаmепtаl
] l, l |:\у.ц!,9!1d!!:к ) lL,!п!D

осds-Ь3wdrэ1 -MD- 1 бб 1 5 1 З040447
Link-ul: lrttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-
ЬЗ wdp 1 -MD- l бб l 5 l З 0 40 4 47 ? tab:contract-notice
Data public ёпii 26,08,2022

рl:rtlьrrпл de rrchizitii publice utilizatй п achizitii.md; п e-licitatie.r-rrd; п yptender.md

l)госеdurа а lbst iпсlusй iп planul de
aclrizi{ii publice а autoritй{ii contractante

пDа пNu
Link-ul сёtrе planul de achizitrii publice publicat:
lrttps ://cahul.md/category/achizitii -publice/plan-
achizitii/

Anurr{ de inten{ie publicat in ВАР (dupii caz) Data:
Link-trl:

'l'ehnici ;i instrumente specifiýe de atribuire
kltпэёt caz)

пАсоrd-саdrr,r пSistеm dinan-ric de achizilie
пLicitatie electronici псаtаlоц electronic

Sursa de firrап{аrе nBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пAlte surse: [Fопdul Ecologic
Natioпall

VаIоаrеа estimati (lei, /Иrd TVA) 833 206,40 lei



С I п r iJi с ri r i р r i у i п d cl о с u пtе п t о! ia d е at r i Ь uir е :

(Se va completa iп cazul iп care au fost solicitate clarificdri)

Iп.ftlrпut|ii рriviпd оJёrtеlе depase qi dосumепtеlе de calilicure ;i аfеrепtе DuдЕ prezelllole cle ctitre
ор е rulo ri i есо п опtiс i :

Data solicitйrii clarificйrilor
Dспчmirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii cIe
сlirrifiсаге

Jд рдцgl94lцlýlцЦа rfi sp u п su lui
Ditt:r transmiterii

X,I ч i i |ic й r i 0 р е r0 l е i tt tl о с t t ltte ttt а| i о de а l r i Ь ui re :

Rezumtrtul mоdifiсйrilоr
PubIicate in BAP/alte mijloacelor de
inl'ormare (duрd caz)

Рпdiса|i sursa utilizatй ;i data publicdriiJ

l'егmеп-Iimitй de depunere 9i deschidere а
оlЪrtеlоr prelungit (dupd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

I'ittit Itt lеrmепu1-1itпilй (dпlп 16,09.2022, orol4:00), s-a depus 3 (trei) oferte:

Nr. Dспuпrirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l Voirrkoff Group SRL 1 01 2603000632 Vo
Vо

nsch
nsch

V
ч

ctor 100%/
сtоr

,, MASTERDRUM SRL 1 009600036472 Ceban Veceslav 50%
Cretu Nadejda

50%/Сrеtu N4ihail
3. SA Dгumuri Cahul 1 00з60з1 51 541 Gгuр de реrsоаllе

/Steйnita Ion

Dепчmirса operatorului есопоmiс
lrcnulrrlre сlосumепt Voinkoff Grоuр

SRL
MASTERDRUM

SRL
SA Drumuri

Cahul
Ореrаtоr

economic n
Docunrentele се constituie oferta

(Se уа ссlпsп,tпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtсlt, пtt corespbmcle)
Рrорuпеrеа tehnicё prezeпtat prezeпtat
Рrорuпеrеа flrranciarй рrеZепtаt prezeп[ul
DtJAE preZeпtat рrеzепlаt
Сiагаrrliа 1rепtгu оfеrtй
(сlчрй cctz)

рrеzепtаt рrе:еп|сtl

Docunrente de calilicare
Se vа соцsеmпа рriп: prezeпtctl, пеи,еzепrаt, пtt cot.e,sptmde

DUAE - Docunrentttl
LJrlic de Achizilii
Еtiгореаl-t, aprobat prin
огdiпtrl Ministerului
Firrantelor пr. 7212020

prezeпtat prezeп|ctI

Рrорuпеrе tеhпiсй prezeпtctt рrеzепtаt
Ргорtlпегеа fi nanciarl (
Devizele пr. 3,5,7).

рrеzепtаt prezeпtat

сегегеа de participare prezeпtat prezeпtat
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Gагаrr[iа pentru oferta
2% - enlisй de о Ьапсй
Сопrеrсiаlй, acreditatй in
RМ.
Declara{ie privind
valabilitatea ofertei - 60
zi|e

Declaralie privind
ехрегiеп!а similarй,
соtllЪгm pct.40 din
d octtnlenta!i а standard

репtгu гealizarea
aclrizi!iilor publice de
ltlсгйri.

prezeпtat

Dесlага!iе pгivind
dоtiгilе specifice ,

rrtilaj Lll gi echipamenttrl
llесеsаr pentrtt
iпdерliпirеа
соrеsрuпzйtоаrе а
contгactultti

рrеzепtс1l

Dесlага!iе privind
persolralul de specialitate
pl,opLls petrtru
itlplettretltarea
corrtractllltli

prezeпtat

L i sla strbcorrtractanlilor

;i рlгtса /рiiг{ilе din
соtttгасt сitге stilrt

inite de acestea

srrstirlйtor fi tranciar
Angajarlrent privind
st-ts!inerea tehnicй qi

ргоfсsiоrrаli а
о Гeгtantttltti/grupului de
орсгаtоI,i cconomici -

рrеzепlаt

Dесlага!iе tеr} sr,rslinйtor
tehrlic

Aviz репtru participare la
licita!iile publice de
l trсгiiгi din donreniul
соlrstгшс[iilоr gi
irrstalati i lог, drunrttri;

prezerltat

cifl,a de afaceri апчаlё,
гiоаdа anului 2021

prezeпtat рrеzепtаt

prezeпtat рrеzепtаl

Grаfiс de executare а

lrrсгirгilоr
prezeпtat prezeпtat

preZeпtat

prezeпtat

prezeпtat

preZeпtat prezeпlctt

IrrfЬrша[ii privind
asocierea

рrеzепtаt prezeпtat

prezeпtat рrеzепtаt

prezeпtat

рrеzепtаt рrеzепtаt

Dесlага!iе tег! sursfinйtor
ргоlеsiоrrаl

preZeпtat prezeпtat

prezeпtat

рrеzепtаt рrеzепtаt



cifl,a de afhceri medie
antlalа, periOada ultimii 3

atli

preZeпtat preZelltat

Disponibilitatea de bani
liclrizi, еmisй de о Вапсй
соr-пегсiаli acreditatё irr
Rl\4

prezeпtat рrеzепtаt

certificat de

corrfbrmitate ale

ргiпсiраlеlоr nraterialele
trtilizate (beton, ciment,
Ьогdrrгй, asfalt etc.)

prezeпtat рrеzепtаl

Lichiditatea gепеrаlй
(rrivelrrl mirrim de
liclriditate nu nrai mic de
1з0%)

рrеzепtаt prezeпtat

Сегiп!е strplinrentare
obligatorii

preZeпtat рrеZепtаt

ссгtifiсаt de atestare
tеhпiсо - profesional1
(rliгigirrte de gапtiеr-
со rlstructi i rtrtiere)

pt,ezeпtat рrеzепlаt

Dovada irlгеgistгйгii

регsоirпеi j r"rгidice, iп
соrlfьгrпitаtе ctt

1lгсr еdегilе legalc dirr

!ага irl сtrге ofeгtarrtu1
este stabilit

prezeпtat prezeпtat

Dесlага!iа privind
соtlflгtrrагеа
Ьеllсfi сiагilоr etЪctivi gi

tlеiпсаdгаrеа acestora in
situalia сопdаmпйrii

репtгu рагtiсiраrеа la
activitйti аlе r"ttlei

oгgarriztr!ii sau grupйri
сгiп-tiпаlе, репtru
согttр!iе, tj,audi qi satl
sрilаге de bani.

рrеzепtаt рrеZепlаt

ceгtitrcate
9001 :20l5

l40001 :201 5

45001 :20l8

ISo

ISo

ISo

перrеzепtаt рrеzепtаt

ссгtitlсаt de еfесtuаrе
sistematicй а pl6!ii
irl.pozitelor,
сопtгiЬrr!iilоr eliberat de
lnspectoгatul Fiscal
Огigiпаl- Eliberat de
sегr,iсittl Fiscal de stat

рrеzепtаt рrеzепlаt
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valabil confirmat рriп
арliсагеа semnatulii
еlесtгопiсе Obligatoriu.
Recornandari la
Сопtrасtеlе prezentate

репtru detrronstrarea
lrrсгйгilоr sirrriIare
ekectttate irr ultimii 3 ani
(201 8-2021) - cel pulin 3

гесопrаtrdёri

рrеzепtаt prezeпtat

Ittf опttп|iп privittd coresputtdereo oferlelor сu сеriп|еlе solicilole :

L)еlruпrirеа lotului
Denumirea
operatorului

есопоmiс

Рrе{ul
ofertei
(ftrё

ТVд1*

cantitate
Ei unitate

de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

Ltrсгбri de iпtгеliпеrе
periodica;i reparalii
la drumul local L676
drrtm de acces s.

вuгlасепi

Masterdrum
SRL

8l7 577,з2
MDL

l unit
corespunde coresptlnde

(Ilфrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса |п coпformitate сu сеriпуеlе diп
сlосttп,tепtа|iа de atribuй"e qi se vа сопsеmпа рriп: рrех,епtаt, перrеzепtаt, ttu соrеsрuпdе (iп cazul
сапсl clocuttteпlul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificcu,e))

* ill cctzul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica prelul ofertei fiпаlе
(Iп[оrmа|iа priviпd "CorespLtпderea cu сеriп|еlе de caliJicare " ;;i "Соrеsрuпdеrеа ctt specфca|iile
lсhпiсе" , se 1,g сопsеmпа рriп: ,,*" tп cazul corespuпderii;i рriп ,,-" iп cazuJ песоrеsрuпdеrii)

Pettlru elucidurea uпоr пeclaritd\i sau сопJirmurеu uпоr dale privittcl coresputtdereп ofertei сu сеriп|е|е
stabilile itt dосumепtа|iа de atribuire (iпсlusiч justiJicureo pre|uIui апоrпшI de scdzut) s-п solicitпt:

О.|'е r l п п | i i r е s р i п s i/d с s с п l iJica| i :

Dепum irea оrrеrаtоrчlчi economic MotivuI respin gerii/descalilicil rii
VоirlkоГГGrоtrр SRL Neprezentarca intrcgului pitchet tlе docunrente

Modalitaleo de еvаlапrе а ofertelor:

репtru liесаrе lot п
pentrtt mai mr"rlte loturi cumulate п
репtru toate lottlrile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi _care pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: [IпdicayiJ

Justif'rcarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi: _este uп obiect integru

Criteriul de olribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut п
costr,rl cel mai scёzut tr

Cel nrai bun rароrt calitate-pre! в

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitati Rezmatul risрuпsului
оDеrаtоrului economic



Cel mai bun raporl calitate-cost в

I t фl r mп| i а р r iv iп cl facto r ii cl е еч aI uаr е аР l ico\i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre|
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

R ееvul uо reo oferte lor:

(Se vct сtltпрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

N{otivrr l rеечаIuirii оlЪrtеlоr
N4odificirile ореrаtе

i,t t,r,rttt ахапtiпriri, eyaludrii ;i compardrii ofertelor depuse iп codrul proceclurii tlе пlribuire s-a rlecis:

Аtгilэui

Апttlаrеа procedurii de achizilie publicй:

Itq|brпtпreo operolorilor есопоmiсi despre deciziile gruрului de luсrч репtrч achizi|ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire de.spre cleciziile grupului de
lucru репtru achizilii se realizeazd iп coпformitate сu preyederile art. 3l al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie

F'асtоrii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertri Punctajul calculat
Denumirea 0peratorullli economic 1 Total

Denttm re йсtоrul 1 Ропdеrеа

Denttnr rе factorul n Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic п Total
Denurl-t rе factortll 1 Ропdеrеа

Denun rе fасtогul п porrderea

гl l]Lllrea contractulul lZltle lc Ll1 гu:

Dепuшirеа
Iotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cantitate qi

unitate de
misчrй

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fПrП ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lucrёri de
intre!inere

регiоdiсй 9i
гераrа{ii 1а

drtrmul local
L676 drtrnr de

acces S.

Btrllaceni

Masterdrum
SRL

unit 81] 5]7 .з2 MDL 8l7 577,з2
MDL

981 092,78
MDL

f)епumirеа ореrаtоrului
есопоmiс

Data transmiterii Modalittrtea de trапsmitеrе

Iv{astelclгtrrrr SRL 27,09.2022 email
Voirrkoff Grоuр SRL 27.09.2022 emaiI
Dгuпruri Cahul SA 27,09.2022 email

0l5 privitlcl achizitiile publice). Termenul de asteptare pentru irrcheierea corrtractului
In cazul itr саге чаlоаrеа estirnatй а contractttltli
este rлаi miсй decAt pragurile рrечйzutе la аrt. 2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 20l5
ргiчiпс1 achizitiile ptrblice

и б zile iп cazul transпtitel,ii соmuпiсirii
рriп miiloace electronice si/sau fax п
п 1l zile in cazul netransmiterii comunicйrii
рriп miiloace electronice si/sau fax п

Itl cirzul itr саге чаlоаrеа estimatй а contractului
este egaia sau mai rnare decAt рrаgurilе

П 1 1 zile in cazul tгапsmitегii comurricйrii prir-r

miiloace electronice si/sau fах п



рrечаzutе la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 13l ciin
З itrlic 2015 privind achizi iile publico

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat, Cqlcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzёt iп сопfоrпlitаtе cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) ol Codului Ciyil al Republicii Moldova).

Со пl r п ct u l d е ос h izilie/ocord uЪ cadr u tпс h е ial :

IttJbrпutyia priyittd ltcltiziyii publice durobiIe (пcltizi\ii verzi) (rubrico dпld se cottt1l!e lettz.й rlоаr iп caz,ttl. itt
спrе lп procedura de ucltizi\ie рuЬliсti пufost aplicale criterii de durпbilitale si s-п iпсhаiпl сопlrпсл/соtirосtе
репlrч lol/Ioturi репtru спrе aufost aplicпte criterii de durobilitate):

Аu Ibst ltplicate сritеrii репtru achizilii publice dчrаЬilе (achizi(ii
vcl,zi)? (DA/NU)

Vаlоагеа de aclrizi[ie сu ТYА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе аu lbst aplicate criterii de
cIurabilitate (Iei MD):

Ctldrrl СРV al lotului/loturilor репtru саrе ач ftlst aplicate сгilегii
dc tluг:rbilitate:

Criterirrl de аtriЬuiге репtru lotul/loturile репtrч саrе au fost
lpliclte criterii de cIurabilitate:

Pretr.rl cel mai scйzttt п

costul cel mai scйzut л

Cel rnai bun гароrt calitate-pret п

Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

Рriп рrеzепlо dore cle sеоmd, grupul cle lucru declorй сй lеrmепtil de п;tерlпrе peпlr,t iпcheiereo
cottlrпcluIui/coпlrпclelor iпdicote ofost respectol (ехсерl(iпd cazurile prevcizttle rlе lrl, 32 пtiп. (3) al Legii пr.
]3l diП 3 iulie 2015 priviпd ochizi|iile publice ), рrесum qi сri iп cazul depuпerii coпleslayiilor ;i/scttt
recep|ioпririi ropoartelor cle пtottitorizore, aceasleт aufost exttпtitlпle;i soIu!iottttte.

Рri.п рrеzепlп dare de sепmЙ, grupal de lucru репlru пcltizilii сопlirпй coreclilttt|itteп desfdsurйrii, proceclurii
de пcltizi\ie,fupt репtпt care poortd rdspttпclere соtфrпl Iegпle iп vigoпre.

Со nd ucrito ru l grчрчlu i

?rrпз
de lucru. репtrч aclri

а/**"

п 16 zile in cazul netransrniterii comunicбrii
rr rrriiloace electronice si/sau fax п

Dепuпrirеа
орегаtоrulчi

cconomic

lntreprindere
а:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

NumйruI
qi data

contractului/
асогdчlui-саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrпrеп
de

valabilitat
eal

сопtrасtul
ui/асоrdul
tli-c:rdru

liiri ТVА inclusiv
тчА

Masterdrum
SRL CLr capital

autolrton

з5l1 l0.|0.2022 452зз142 - 6 81,7 577,з2 981 092,78
з1.12,202

2

',еп
tttпiilt.tl,a)(Numе, Рrепumе)















DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizitii publice .
de iпсhеiеrе а acorduIui-cad гu

de апчlаrе а рrосеduгii de аtriЬчirе

DEclzlE DE REEVALUARE
iп baza: п decileiANSC; п raportuluide monitorizare; tr deciziei autoritatii contraclante

1. Date сч ivire la autoritatea contractanta:
DenumIroa autoritЁtii contractanto lMSP lnstitutul de Medicini Urgепtё
Localitato mun,ChisinЁu
lDNo

Adresa mчп.Сhiýiпач, str.Тоmа СiоrЬi, 1

Numar do telefon (022) 250-809
Numar da fax (022) 250-809
E.mail ach iziti i (ФU rqепtа. md
Adresa de internet WWW,Urqenta,md
persoana de contact Serviciul achizitii publice

2. Date cu rivire la rосеdчrа de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta!ia de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate cCererea ofertelor de preluri пLicitalie deschisi пАltеlе:

[lndicati]
Procedura de achizi{ie rереtаtё (duрё caz) Nr: пч este cazul
Tipul obiectului contractului de achizitie/ acordului-cadru
Obiectul achizi{iei Mobilier pentru Unitatea Primiri Urgente
Cod CPV 39100000-3

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea proceduriI
de atribuire (iп cazul арliсёrii aftor procedui dесёt licitalia

doschisa]
Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6599703580'1 4 12106127 9

Link-ul: httpsJ/mtender.gov.md/tenders/ocds_b3wdpl-MD-

1 6599703580 1 4?tab=conhact-notice

Procedura de atribuire (se ча indica diп cadrul portalului
guv еrп аm е пtаl www. mtе п de r. qov. m d)

Data рчЬliсЁrii: 8 aug 2022, '18:'l8

Platforma de achizitii publice utilizatЁ г achizitii.md; п eJicitatie,md; п yptender,md

Procedura а fозt iпсlчsi iп рlапчl de achizi{ii publice а

autoritatii contractante

Link-ul: hftpsJ/www.urgenta.md/Plan%2OsemestriaI%20de%20achizi%C8%9BieOk202022.pdt

Data: ВАР пr.59 din 29.07.2022Апчп! de inten{ie publicat in ВДР (dupб caz)

Link-ul:
https :i/tender,gov. md/ro/system/files/bap/201 4/Ьар_п r_59_2, pdf

Tehnici 9i iпstrчmепtе specifice de atribuiIe
(duрё caz)

пAcord-cadru пSistem dinamic de achizi(ie trLicitalie electronica
пCatalog еlесtrопiс

Sursa de fiпап{аrе пBuget de stat; BBuget CNAM; пBuget CNAS; пSчве ехtеrпе;
пАltе surse: [рrорriil

Valoarea estimati (lаi, fdrё'NД) 2 868 807,53

Se уа а iп cazul iп саrе аu fosf so/icitate clarificari
Data solicitёrii сlагifiсirilоr

Denumirea operatorului есопоmiс
Ехрчпеrеа зчссiпti а sоliсitirii de clarificare
Expunerea sчссiпtё а rispunsului
Data transmiterii

1

Nr, 1 din 0т 102022

1003600152606

вчпчri п sеrчiсii п Lчсrёri п

пDа пNч



, 4. Modificйri rate iп dосчmеп а de atribuire: Se va соm leta in cazul in care ач fost о rate modificiri
Rezumatul modificarilor

Publicato in ВАР l alte mijloace de informare (dUрб сsr.) lndicati sursa utilizatй qi data publicёr|i]

Termen-limita de depunerg ýi dёschidero а ofertelor prelungit [lndicati пumёrul de zile]

Nr Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic lDNo Asocialii/
administratorii

EUGEN MOB|L sRL 102160001 1677 Eugeniu lvanov1

Primobil-Lux SRL 1003600150934 lоп vasiuliul.
1019600020632 Adrian savcenco3. Есо Build Construct SRL

Diana Сhiреr4, Limani-Grup SRL 1008600031 193

5. Рiпi la termenu|-|im|ti data 13.09.20 ora 09:00 ,ЭU us oferta 4 ru ofertan l:

б. lnformalii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare 9i aferente DUAE ргеzепtаtе de citre
torii economici:

Dепчmirеа operatorului есопоmiс
Dепчmirе
document

EUGEN
MoBIL SRL

Limani-
Grчр SRL

Primobil-Lux
SRL

Есо Вчild
conStruct

SRL

х х х

Documentele се constituie oferta
/Se уа сопsmпа рлп: prczentat, neprezentat, пч corespunde)

ргеzепtаt х х I х х дDeclara|ie privind

valabilitatea ofertei
(апеха пr.8 din
DS)

pIezenlal

Рrорчпеrеа
tehnica

рrеzепtа| х х д I х хргеzепtat

Рrорчпеrеа
fiпапсiаrё

prezentat prezental х д I х х х

хGarantia Dепtгч

оlеrlё 1% din
vаlоаrеа ofeftei
fёЁwд.

prezentat pгezentat х д х х х

DUAE pIezentat ргеzепtаt х х х х х х
Documenta de calificare

Se va сопsmпа рлh: prezentat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе
Dovada
iпrеgiýrаrii

реrsоапеi juгidice,

iп conformitate cu

рrечеdеrilе legale
din !аrа iп care
ofertantul este
stabilit

рrеzепtа1 prezentat х х х х х х

certificat de
calitate sau сЕ
sau сопfоrmitаtе
al materiei рrimе
репtrч bunurite

ofeгtate - /а

ýo/,c,taB

prezental prczentat I х х д д

Autorizatie de
fuпсliопаrе - /а

solic/aIe

пu sa solicitat prezentat х х х х х х

certificat lso 9001

al pгoducatorului -

la sollcl8в

prezentat рrеzепlа1 I х х д

2

oDe

х

х

х х



(lnformatia privind denumirea dосUmепtеlог prezentate se va indica in conformitate cU сеriпtеlе din documentatia de аtлЬчirе, se va сопsеmпа
prin: (+) iп cazul prezenИrii ýaU (-) iп cazul перrеzепtаrii)

7. lnformalia privind corespunderea ofertelor cu сеriп!еlе solicitate:

Denumirea lotului
Dёпчmirеа operatorului

есопоmiс

Pretul ofertei
(fёri ТVАГ

Cantitate gi

unitate de
mЁsчrЁ

Corespunderea
сч сеriпtеlе de

calificare

Соrезрчпdеrеа cu
spOcificatiile

tеhпiсе

Lot nr.1

Mobila din PAL

EUGEN MOBlL SRL
1 lot.

+ +

1 754 330,83

Есо Build Сопstrчсt
sRL

2 199 999,00

Lot пr.2 Сапареа Limani-Grup SRL 29,120,00 8 buc + +

Lot nr.3
scaun oficiu cu
rotile

Limani-Grup SRL
200 000,00

40 buc + +

Lot 4.Scaun oficiu
qedinte

Limani-Grup SRL 58 Ьчс + +

-in cazul Utilizarii licitaliei electronice se va iпdiса рrе|чl ofertei fiпаlе (lпfоrmа|iа privind сСогеsрчпdеrеа cu сеriпtеlе de саlifiсаге) ýi
кСоrеsрuпdеrеа cu specificaliile tehnice) se va сопsеmпа prin: (+)0 iп cazul соrеSрчпdеrii ýi рriп (-) iп cazul песоrеSрUпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritati sau confirmarea чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч сеriп!еlе
stabilite in docume а de atribuire incl. ustificarea lui апоrmаl de

9. Oferta ll rеs lп iidescalifica

10. Modalitatea de evaluare:

s-a solicitat:
lпfоrmаtiа зоliсitаtё Rezmatul rёspunsului operatorului

есопоmiс
oata solicitarii 0peratorul есопоmiс

1.clarificari la lotul пr.,l - Mobila
din PAL
2.Prez€ntaro ds mostre

14,09,2022 EUGEN MOB|L SRL lпfоrmаliа si mostrele Bolicitate ач fost
prezentatё in tегmеп 9i соrеsрчпd
cerintelor Anuntului de participare.

Denumirea ореrаtоrчlчi есопоmiс Motivul respingerii/descalif iсёrii

pentru fiесаrе lot п репtrч mai multe loturi cumulate п pentru toate loturile о
Alte limitёri privind пumёrчl de lotun саrе pot fi atribuite acelUiaýi ofertant:

Justificarea deciziei de а пu aГibui сопtгасtчl ре loturi

l1. Criteriul de atribuire aplicat:

cel mai ЬUп rароrt calitate-pret apretul cel mai scizut tr
Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost Dcostul сеl mai scazut tr

п cazul in саrе in cadrul proceduгii de аtгiЬuiге Sunt applicate mai multe criterii de atribuire, se чоr indica totate criteгiile de atribuire applicate ýi

denUmirea lоtUrilог аfеrепtе)

12. lnformalia privind factorii de ечаlчаrе aplicali: (Se va complete p/u loturile care ач fost atribuite iп baza
criteriilor: cel mai Ьчп ra rt calitate- sau cel mai Ьчп rа rt calitate-cost

Factoaii do ovaluar0 valo.roa diл ofo(i POnct.ju l calcu l.t

Dепчmirеа орегаtогUlUi economic 1 Total

Dепчmirе fасtогчl 1 POnOerea

Denumire factorul п Ропdеrеа

DепUmirеа operatorului economic п Total

Dепчmiге factorul 1 |Ропdеrеа
Dепumirе factorul п |Ропdеrеа

3

1 140 322,50

Primobil-Lux SRL

57 420,00



13. Reevaluareaofertelor: Se va com eta in cazul iп care ач fоst reevaluate re

14. Тп urma ехаmiпЁгii, ечаlчёrii 9i соmраrЁrii ofertelor depuse iп саdrчl рrосеdчrii de atribuire з-а decis:

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificirile operate

Аtгiьuirеа contractului de achizitie uьliсё / acordului-cadru

Апчlаrеа procedurii de achizilie publici;

Iп temeiul аЁ.71 () lit. al Legii privind achiziliile publice пr.l31 din 03.07.20'15,

Агgчmепtаrе:

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
operatorului
есопоmiс

cantitate ýi
unitate dё mаsчrа

Pretul чпitаr
(firЁ ТVА)

Pre|ultotal
(fёri TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

,1 lot 1 140 322,50 1 140 322,50 1 з68 387,00Lot пr.1

Mobila din PAL
EUGEN MOB|L SRL

29,|20,00 34 944,00Lot пr.2 canapea Limапi.Grчр SRL 8 buc

40 buc
3 640,00

5 000,с0 200 000,00 240 000,00

Lot 4.scaun oficiu

9€dir4е

Limani.GrUp SRL 58 buc
990,с0 57 420,00 68 904,00

1 426 862,00 1 712 235,00TOTAL

l5.1nformarea torilor economici des deciziile ru чlчi de lчсrч епtrч achizi ll:

(lпfоrпаrcа opentoilor всопоmiсi implicaliin рюсеduп de atibuirc despre deciziile grupuluide lucru p/u achizilii se rеаlizеаzё iп contormitate cu
prevederile аd,З1 alLegii 1З1 din 03.07,2015 рiviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de а9tерtаrе pentru iпсhеiеrеа contractului:

0фпiоrOсопоmlс N.JOrt tnntmilorii lioda litatoa

EUGEN MOBIL SRL
Primobil.Lux SRL
Есо Build Construct SRL
Limani-Grup SRL

Nr, 01-8/1493 din к20 > septembrie 2022 Е - mail / SlA RSAP / пI-тепdеr

[n cazul iп саrc valoalea estimaи а сопtгасlчlui este mai mkя decat

рrФU.ilе pevazute Ia alt,2 alin.(3) Legea пr,131 din 03,07,2015 pdvind

афizфilе publice

П б zile in cazul transmiterii comUnicarii prin mijloace electronice ýi/sau fax

П 11 ile in cazul пеtrапýmitегii comuniфrii ргiп mijloace еlесtrопiсе qi/sau fax

Iп cazul in care valoarea estimata а сопtгасlчlчi este фаlа sau mai mare
decat pragurile prevёzute la a.t,2 аliп,(3) Lфеа пr,lЗ1 din 03,07.2015
privind aфizitii|e publice

Е 11 zile Тп cazul trапSmitеrii соmuпiсёгii ргiп miiloace electronice ýi/SaU fax

П 16 zile iп cazul пеtrапSmitегii соmUлiсёrii рriп mijlOace electronice ýi/sau fax

(Selecta! temenul de аýФrаrc /вspectaf, Саlсulаrеа tеrmепеlоr рrеvёдlе de Legea пr,131 diп 03,07.2015 рiviпd achizi|iile publice, incl. а
tеmепеlоr de aýteptare, se еfесluеаzё сопfоrп yevedeilor T|TLULUI lV Сар,1 (calcularca terпenului) din C,odul Сivil al Republicii Moldova)

17. contractele de achi ie incheiate:
valoalвa contncfu|uiОрrarl,оr

осопоmь

mhUslaЕlon/
СU сарitrlзlЁlл

Inftpdndoмi
сч сrриl
rUtohbn/
cUc.plEl od cPv

,ad TvA сч тvА
теrmеп de valabiliиte а

contraclului

1

Limani-
Grчр SRL

autohton 657/06,10.2022 39100000.з
286 540,00 343 848,00

з1]22022

2
EUGEN
MoBlL SRL

autohton 658/06,10,2022 39100000_3 1 368 387.00 з1,12,2022

4

Lot nr.3
sсачп oficiu cu
rotilo

Limапi.Grчр SRL

a

Nr, Nr.l

1 140 322.50



18. lnformalia privind achizilii publice durabile (achizilii чепi) (rчЬriса datё se completeazi doar iп cazul in
care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate 9i s.a incheiat contracUcontracte
pentru loUloturi репtrч care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii репtrч achizi|ii publice durabile (achizitii vezi)? (DNNU)

Valoarea dё achizitie сч TVA diп contracU сопtrасtё а lotului/loturilor
pentru care ач fost aplicate сгitегii de durabilitate (lei MD): (indica|i suma сч г/Д)

Соdчl CPV al lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criteril de
durabilitate:

Crlteriul de atribuiro pentru lotul/loturile репtrч care au fозt aplicate
criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scёzut п
costul cel mai scdzut п
Cel mai Ьчп rарогt саlitаtе-рrе{ п
Cel mai Ьчп rаргt calitate-cost п

Рriп prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru dесlаrё сd termenul de agfepfare репtru icheierea
contractuluilcontractelor indicate а fosf terspecfat (ехсерЁпd cazuile prBvёzute de aft,32 аliп,(3) al Legii пr.131
diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum $ сё iп cazul dерuпеii coпtestaliilor, acesfea ач fost
ехаmiлаtе 9i sо/ч!iола(е.

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lucru pentru achizilii сопfirmd corectitudinea dеsfфurёrii procedurii de
achizilie, fapt pentru care роаftё rёsрuпdеrе сопfоrm pravadeilor legale iп vigoare.

Conducatorul grupului de lчсrч репtrч achizi[ii:

Mihail Сiосапч
(Numе, Рrепumе) (sеппёturа)

L.S.
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 123/22 din 10.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
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 oficial  olga.conovalova@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) 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 „Legume proaspete”, pentru necesităţile Armatei Naţionale 
Cod CPV 03200000-3 
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-1660738997564 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660738997564?tab=contract-notice 
Data publicării: 17.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

Da (pct.18, HG 1419/2016)   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 437 500,00 

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) - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660738997564
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5. Până la termenul-limită (data 06.09.2022, ora 16:30), au depus oferta 5 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Sija Prim” 1005600023438 Ion Oprea / Silvia Oprea  
2. SRL „Alim Total” 1014600000912 Nicolai Bahcivanji 
3.  SRL „Meltan” 1018600003955 Tatiana Melnic  
4. SRL „Nobil Prest” 1010600021038 Calugher Vadim 
5.  SRL „Dîngenarul” 1003604001942 Popov Igor 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 

SR
L 

„S
ija

 
Pr

im
” 

SR
L 

„A
lim

 
To

ta
l”

 

SR
L 

„M
el

ta
n”

 

SR
L 

„N
ob

il 
Pr

es
t”

 

SR
L 

„D
în

ge
na

ru
l”

 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa 
nr.22) 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa 
nr.23) 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” prezentat 

DUAE Documentului Unic de 
Achiziţii European 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” prezentat 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat  prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 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 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat nu s-a 

solicitat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă 
de bugetul public naţional prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 
așteptare” prezentat nu s-a 

solicitat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat nu s-a 

solicitat 
Autorizaţie sanitară-veterinară de funcţionare a 
ofertantului sau certificat de înregistrare oficială 
pentru siguranţa alimentelor 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat nu s-a 

solicitat 

„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” prezentat nu s-a 

solicitat 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea 
capacităților și experienței pentru cel puțin 12 luni de 
activitate. 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” prezentat nu s-a 

solicitat 

(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)) 

1. La loturile „Varză” și „Ceapă”, conform ofertelor plasate în SIA RSAP, prețurile cele mai 
scăzute au fost propuse de către ofertantul SRL „Dîngenarul”. Ulterior, s-a constatat o incongruență 
între prețurile plasate în sistem și prețurile din Specificația de preț – Anexă 23 ale operatorului 
economic SRL „Dîngenarul”. Astfel, în SIA RSAP, acesta a indicat prețurile unitare, fără TVA, la 
loturile respective, deși urma să indice prețurile totale ale ofertelor, fără TVA. Totodată, în cadrul 
evaluării tuturor ofertelor semnate și plasate pe platforma de achiziții, la loturile „Varză” și „Ceapă”, 
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prețurile cele mai scăzute pentru loturile „Varză” și „Ceapă” au fost propuse de către ofertanții după 
cum urmează: 

- pentru lotul „Varză”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul SRL „Sija Prim”. În 
urma examinării documentelor ce constituie oferta, prezentată de către operatorul economic SRL „Sija 
Prim”, pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului „Varză” de la 
operatorul economic SRL „Sija Prim”; 

-  pentru lotul „Ceapă”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul SRL „Nobil Prest”. 
În urma examinării documentelor ce constituie oferta, prezentată de către operatorul economic SRL 
„Nobil Prest”, pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului „Ceapă” de la 
operatorul economic SRL „Nobil Prest”. 

2. La loturile „Morcov” și „Sfeclă roşie”, prețurile cele mai scăzute au fost propuse de către 
ofertantul SRL „Sija Prim”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, prezentată de către 
operatorul economic SRL „Sija Prim”, pentru loturile menționate, s-a constatat că acestea corespund 
cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune 
achiziționarea loturilor „Morcov” și „Sfeclă roşie” de la operatorul economic SRL „Sija Prim”. 
 

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 

Varză  

SRL „Sija Prim” 481481,47 

80000,00 

+ + 
SRL „Nobil Prest” 481481,48 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL „Dîngenarul” 615200,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL „Alim Total” 748000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Morcov  

SRL „Sija Prim” 180555,54 

30000,00 

+ + 
SRL „Nobil Prest” 180555,55 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL „Alim Total” 193200,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL „Meltan” 305555,56 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Sfeclă roşie 

SRL „Sija Prim” 96200,00 

20000,00 

+ + 

SRL „Nobil Prest” 96296,29 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Alim Total” 120370,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Meltan” 120370,37 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Ceapă 

SRL „Nobil Prest” 220370,37 

35000,00 

+ + 

SRL „Alim Total” 231700,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Sija Prim” 233333,32 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Dîngenarul” 290150,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Meltan” 356481,48 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 

09.09.2022 
SRL „Sija Prim” 

Prezentarea documentelor justificative,  clarificărilor 
solicitate la documentaţia obligatory, documentul 
Specificaţii de preţ (anexa nr.23) după licitare 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Nobil Prest” 
Prezentarea documentelor justificative,  clarificărilor 
solicitate la documentaţia obligatory, documentul 
Specificaţii de preţ (anexa nr.23) după licitare, garanția 

A prezentat informațiile 
solicitate incomplete. 
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pentru ofertă în original. 

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: 
(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 - 

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  

(kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Varză 
SRL „Sija Prim” 

80000,00 6,01 480800,00 519200,00 
Morcov  30000,00 6,01 180300,00 194700,00 
Sfeclă roşie 20000,00 4,81 96200,00 103800,00 

Ceapă SRL „Nobil 
Prest” 35000,00 6,30 220370,37 238000,00 

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 „Sija Prim” 

30.09.2022 prin e-mail 
SRL „Alim Total” 
SRL „Meltan” 
SRL „Nobil Prest” 
SRL „Dîngenarul” 

(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 □ 
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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 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Sija Prim” - 14/732 10.10.2022 
03221410-3; 
03221112-4;  
03221111-7 

757300,00 817700,00 23.12.2022 

SRL „Nobil Prest” - 14/733 10.10.2022 03221113-1 220370,37 238000,00 23.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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)  
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