
DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr. 210б1723 din 30.09.2022

Date cu la autoritatea сопtrасtапtб
Denumirea autoritЙtii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moqneaga"
Localitate mun.chisinбu
IDNo 1 00з6001 5078з

Adresa mun. Chisinёu. str.Testemitanu. 29
Numйr de telefon 022 40з 69,7

Numir de fax 022 40з 697
E-mail oficial aclri zi tiipu bl icescr(D grTai l.colT
Adresa de internet wtvM,,,scг.tnd

Реrsоапа de contact (пull,tе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Cebuc andrian, tе1.02240З 69'7,
email: achizitiipublicescr@smail.com

Date сu privire la urа de аtriьuirе:
Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate м Licitatie deschisй
рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dutэёt caz)
Tipul obiectului сопtrасtului de achizilie/
асоrdulчi-саdru

-aLuсг5rilУ

Obiectul achizi{iei
Lucrйri de reparare а paIdoselei et. 8 seclia
oftalmologie (sector 3,4)

Cod СРV 45453000-7
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de аtriЬuirе (tп cazul aplicйrii altor
pr ос eduri de с dt lic itatia de s chis d)

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
роrtаluluiFluуеrпапlепtаlлу_л1tу.lцfеltсlрt=кру_,ltt_ф

Nr: осds-ЬЗwdр1 -MD-1 660655з 1 8978
lrttps://ach izit md/rolpublic/tender/2 1 0 бl'7 2з l
Data рuЬliсйr :|6,08.2022

platforma de achizitii publice utilizatй Machizitii.md:

Апuп! de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)
Data: ВАР publicat Nr.63 dtп 12,08,2022

Link-ul : https ://tender. gov.md/rolbap

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

NuM пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
п Licitatie electronicб псаtаlод electronic

sursa de finantare пВugеt de stat; MBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSursе
ехtеrпе; пАltе sursе:

Vаlоаrеа estimatй (lei, Jdrd TVA) 2.035.413,33 lei

СIаrifiсбri privind documentatia de atribuire
Data solicitirii clarifi сйrilоr Data:17 ащ2022,10:51
Dепumirеа ореrаtоrului economic

Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

subiectul iпtгеьйгii: Buna ziua
iпtrеЬаге: Lirloliunl medical р 8.16.24.З2, dаг саге сагасtегistiсi, саrе
gгоsimе la linoliunl?

Ехрuпеrеа succintй а rйsрчпsulчi
Rёspuns:
Btrnй ziua, gгоsimеа linoleuln va fi de 2mm, clasa de trаfiс З4143, gruр de
uzurd Т, strat de protectie puR

Data transmiterii l9 aug 2022,09,,51



ModiГrc5ri о te iп docume de atribuire:

Rezumatul mоdifiсйrilоr
1. Апuп{ de раrtiсiраге modificarea punctului 8.16,24.З2

,,grosjmea linoleum sa fi de 2 mm, clasa dеtrаГtс З4l43,
grup de uzurё Т, strat de proteclie PUR,

Publicate iп BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (dupd
caz)
Теrmеп-limiti de dерчпеrе ;i deschidere а ofertelor
prelungit (dupd caz)

Рf,п5 la tеrmепul-!imitб (data 0б.09.2022. оrа 08:00), аu depus oferta 5 оfеrtап

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Саmопir S.R.L. 1004600018804 coliba Mihail
1 Еurораlех Рrim S.R.L. 1 008600035249 ciocoi Dumitru
3. MEGA NORD CONSTRUCT S.R.L. 1011604002876 Tintiuc Eduard
4. МVС-Рrim S.R.L. 1015600016129 Eni victoria
5. OLEMUS GRUP SRL 1 00з600040778 Mustea!6 Oleg

Informa{ii privind ofertele depuse ;i dосumепtеlе de calificare 9i aferente DUAE prezentate de сitrе ореrаtоrii
economici:

Dепumirе document

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic

Eurogalex
Рrim S.R.L.

MEGA
NoRD

coNSTR
UcT
S.R.L.

oLEMUS
GRUP SRL

Саmопir
S.R.L.

МYС-Рrim
S.R.L.

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsеrппа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DUAE prezeпtat ,К * * *

Gаrап{iа pentru оfеrtй (dчрd caz) prezeпtat *

Devizele locale aferente ofertei prezentat 8 * {< х<

Сегеге de раrtiсiраге (Апеха пг. 7) prezeпlat 'r

Dесlага!iе ргiчiпd valabilitatea
оfегtеi - 90 zile (Апеха пг. 8)

preZeпtat )В

Documente de calificare
se l,a соllsепlпа рriп: prezelllal, перrеzепtаt, llu соrеsрuпdе

Dovada irrregistrбгii регsоапеi
juridice, in conformitate сu

рrечеdеri[е legale din {ага in
саrе ofertatrtul este stabilit

preZ,eпtat )К * * *

DECLARATIE
privind lisla luсгdгilоr

рriпсiраlе executate itr ultirTii 2

ani de activitate

prezeпtat * )k )]<

DECLARATIE
privirrd ехреriеп{а sirnilarё 9i
actele dочеditоаге (сопfопп
anexei пr, 12 dirr documentatia
standard)

рrеzепtаt * * * *

DECLARATIE
privirrd personalul de
specialitate p[opus реl-ttгu
implelnentarea contractului gi
actele doveditoare

prezeпtat * *



Gгаfiсul de ехесt-ltаге а
lLrсгйгilоr

prezeпtat

Declaralie privind termenul

sепеrаl de sarantie al lucrйrilor рrеzепtаt
* * *

сопfоl,rл itate пrаtегiаlеlог de
ьаzё Lrtilizate

prezeпtat * ls *

Informatia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сu сеriпtеlе solicita te

Dепumirеа lotului
Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic

Prelul ofertei
(йrб ТVА)*,

lei

cantitate
qi unitate
de mйsurй

Соrеsрчпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdегеа
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1. Luсriri de
rераrаrе а pardoselei
et. 8 sec{ia
oftalmologie (sector
3,4)

Eurogalex Рrim
S.R.L,

1 248 5б5,00

1 lot

+ +

MEGA NORD
CONSTRUCT
S,R.L.

l39l265,97 * *

OLEMUS GRUP
SRL 1 519 зб4,57 * *

Саmопir S.R.L. | 625 498,22 * *

MVC-Prim S.R.L. l927 591,94 * *

Репtru elucidarea uпоr neclarit5{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu cerin{ele stabilite in
documentatia de atribuire (inclusiv iustificarea рrеluIui апоrmаl de scбzut) s-a

Data
solicitirii

Ореrаtоrul
economic

Informalia solicitatй

Rezumatul
rispunsului
ореrаtоrului

economic

06.09.2022 Eurogalex Рrim
S.R.L.

S-a solicitat:
1. Prezentarea certificatelor de atestare pentru toli
diriginlii de gantier indicali iп Anexa пr. 15;
2, Prezentarea copiilor contractelor pentru
Lucrйrile indicate in Апеха пr. |2;
З. Copia unei scrisori de recomandare din partea
unei Autoritёti la care atirealizat о lucrare.

Operatorul economic а
prezentat informalia
solicitatй in termenii
stabilili.

S-a solicitat:
1. Prezentarea mostrei pentru linoleum ofertat;
2. certificat de conformitate al linoleumului.

Ореrаtоrul econolnic
pгezentat iпfоrmа!iа
solicitatё iп termenii
stabilili.

19.09.2022
Еurоgаlех Рrim
S.R.L.

S-a solicitat prezentarea dovezilor de luсrйri
similare (instalare pardoselei)

ОрегаtогuI ecollollic а

ргеzепtаt irrfoгrna!ia
solicitatб iп termenii
stabilifi.

06.09.2022
мЕGл NORI)
CONSTRUCT
S.R.L.

S-a solicitat:
1, Ргеzепtаrеа certificatLrlui de atestarea а

diгigintelui de gапtiег indicat in Allexa пг. 1 5.

Ореrаtоrul econotnic а
prezentat ilrfoгnralia
solicitati in termenii
stabilili.

solicitat



09.09.2022

S-a solicitat:
1. Prezentarea mostrei pentru linoleum ofertat ;

2. certificat de conformitate al linoleumului.

Ореrаtогul ecollolnic а

рrеzепtаt inforrTa!ia
soIicitat6 iп termenii
stabilili.

Ofertanlii respin9i/descalifica{i: Nu se aolicЙ

Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеIоr:
репtrч fiecare lot п
pentru mai mчltе loturi cumulate п

репtru toate loturile М

Сritеriul de atribuire aplicat:
Preful cel mai scйzut М

Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu se aplicd

Rеечаluаrеа ofertelor: Nu se aplicd

i,, ,,.-" ехаmiпйri, ечаIuirii ;i соmраrйrii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie puЫica/acordului-cadru

iпсhеiеrеа contractului :

Atribuirea contractului de ас ulu

Denumirea lotului
Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

cantitate
qi unitate
de m5surй

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТYА),

lei

Рrеlul total
(fйrй ТVА),

lei

Рrеlul total
(сu ТYА),

lei
Lot 1. Lчсrйri de
rераrаrе а pardoselei et.
8 sec{ia oftalmologie
(sector 3,4)

ЕurоgаIех
Рrim S.R.L. 1 luсгйri 1 248 565,00 1 248 5б5,00 1 498 278,00

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici desDre deciziile gruрului de luсru ]rепtru achizitii:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Eurogalex Рrim SRL 19.09.2022 e-mail, SIA RSAP
MEGA NORD CONSTRUCT SRL |9.09.2022 e-mail, SIA RSAP

OLEMUS GRUP SRL 19.09.2022 e-mail, SIA RSAP
Camonir SRL |9.09.2022 e-mail, SIA RSAP

MVC-Prim SRL |9.09.2022 e-mail, SIA RSAP

еrmепul de rеа сопtrасttrurе

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai mic1 decAt plagufile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii ш. 131 din 3 iulie 2015 pTivind

achiziliile publice

/ б zilre in cazul transmiteTii comunicilrii prin
mijloace electronice qi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmitelii comuniclrii

рriп mijloace electronice qi/sau fax п
In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decet pragurile
prevlzute 1а art. 2 а|iп. (З) al Legii ш. 131 din З
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
mijloace electronice gi/sau flах п

п 1б zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin mijloace electronice Ei/sau fax п

сопtrасtul de achizi rdul-саdru incheiat:

Denumirea tntreprindere Numйrul Cod vаlоаrеа contractului Теrmеп de
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operatorului
economic

а:

Сч capital
autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Сu capital
strйin

;i data
contractului,/
acordului-

саdru

срч

firi ТVА inclusiv
TvA

valabilitat
eal

contractul

ui/acordul
ui-саdrч

Eurogalex Prim
SRL

autohton
Nr. 06-197/22 din

з0,09,2022 4545з000-7 1.248,5б5,00 1.498.278,00 з1.12.2022

lot/lotu ri tru саrе аu lbst а te сri de u itate

Аu fost aplicate criterii репtru achizilii publice durabile (achizifii
verzi)?

Nu

Vаlоаrеа de achizilie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Nu

Codul СРY al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lоtчIЛоturilе pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Informa{ia privind achizifii publice durаЬilе (achizilii verzi) (ruЬriса dat5 se completeazi doar in cazul in саrе la

рrосеdurа de achizi{ie publicб ац fost aplicate criterii de durabilitate ýi s-a incheiat сопtrасt/сопtrасtе репtru
terii de durаьil

Рriп prezeпta dare de sеаmй, grupul de luсru declarй сd tеrmепul de a;teptare репtru iпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost reýpectat (exceptrtпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile рuЬliсе ), рrесum ;i сй iп cozul dерuпеrii coпtesta|iilor ;i/sau
receplioпdrii tapoartelor de moпitorizare, aceastea шufоst ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezenta dпrе de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопjirmd corectitudiпea desfdsurйrii procedurii
de achizi|ie, fпрt репtru care poortd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducйtorul grupului de lu Dragog
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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 30.09.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 1003620003181 
Adresa Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.169 
Număr de telefon 022593770, 595277 
Număr de fax - 
E-mail oficial  craprm@gmail.com 
Adresa de internet craprm@gmail.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Virginia Rusnac, 022593770,  
craprm@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 Achiziționarea privind Elaborarea și implementarea 
Sistemului informațional de management a datelor 
în domeniul educației incluzive 

Cod CPV 72261000-2      Servicii de software 
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: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660824824318 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/210 
 
Data publicării: 18.08.2022 

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:  
https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/docu

ment/attachments/Anexa_nr_3_27_07_2022.pdf; 
https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/docume
nt/attachments/CRAP_Plan_TIC_%202022_modificat_
2.signed%20%281%29.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 

mailto:craprm@gmail.com
mailto:craprm@gmail.com
mailto:craprm@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660824824318
https://achizitii.md/ro/public/tender/210
https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Anexa_nr_3_27_07_2022.pdf
https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Anexa_nr_3_27_07_2022.pdf
https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/CRAP_Plan_TIC_%202022_modificat_2.signed%20%281%29.pdf
https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/CRAP_Plan_TIC_%202022_modificat_2.signed%20%281%29.pdf
https://incluziune.edu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/CRAP_Plan_TIC_%202022_modificat_2.signed%20%281%29.pdf
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; ■Surse 
externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 925 000,00 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  25.08.2022  
Denumirea operatorului economic Întrebarea a fost generată de platforma achiziții.MD Link-

ul:https://achizitii.md/ro/public/tender/21055774/lot/11571679/ 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Garanție pentru ofertă 1% . poate fi efectuată prin transfer 
bancar la contul autorității contractante? Dacă da, indicati 
Datele bancare la care poate fi efectuată tranzacția. 

Expunerea succintă a răspunsului  -Garanție pentru ofertă 1% fără TVA va fi emisă de o 
bancă comercială, completată conform anexei nr.9 din 
Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri și servicii, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate 
a garanției de ofertă va fi cel puțin egal cu termenul de 
valabilitate a ofertei. 

Data transmiterii 28.08.2022 
  

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) 

- 

5. Până la termenul-limită (data 06  septembrie 2022, ora 18:52), au depus oferta  1  ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 S.C. „REȚELE TERESTRE” SRL 1007600026075 Nicolaev Virginia 
Cioclea Victor 
Celonenco Vitalie 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S.C.„REȚELE TERESTRE” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

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

Documente de calificare 
 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
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1.Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European 
(Formularul DUAE) 
 

prezentat 
 

conform procedurii 
 

2.Intenția de participare în 
cadrul procedurii de 
achiziție 

prezentat 
 

conform procedurii  
 

3.Declarația privind 
valabilitatea ofertei 
 

                     prezentat conform procedurii  
 

4. Specificații de preț prezentat 
 

conform procedurii  
 

5. Specificațiile tehnice prezentat conform procedurii 
 

6. Garanție pentru ofertă 
1% 
fără TVA 

prezentat conform procedurii  
 

7. Garanția de bună 
execuție 
5% fără TVA 

prezentat conform procedurii 
 

8. Informații privind 
îndeplinirea obligațiilor de 
plată a impozitelor, 
taxelor 
și contribuțiilor de 
asigurări 
sociale 

prezentat conform procedurii  
 

9. 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 

prezentat 
 

conform procedurii  
 

10. Persoana juridică 
înregistrată în Republica 
Moldova 

prezentat 
 

conform procedurii  

11. Certificat de atribuire 
al 
contului bancar eliberat de 
banca deținătoare de cont 

prezentat 
 

conform procedurii  

12. Dispunerea de nivel 
minim de capacitate 
economică și/sau 
financiară 

prezentat 
 

conform procedurii  

13.Scrisoare de prezentat conform procedurii  
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împuternicire a 
persoanei autorizate să 
semneze oferta în numele 
ofertantului, inclusiv a 
documentelor depuse în  
SIARSAP (fiecărui 
membru 
asociat) /să angajeze 
ofertantul în procedura de 
achiziție 

 

14.Capacitatea tehnică și 
profesională 

prezentat 
 

conform procedurii  

15. Experiență în 
dezvoltarea, 
implementarea și 
mentenanța sistemelor 
informaționale de 
importanță statală cu o 
experiență în domeniu de 
minim 5 ani 

prezentat 
 

conform procedurii  

16. Experiența în 
dezvoltarea, 
implementarea și 
mentenanța sistemelor 
informaționale complexe 
care gestionează date 
educaționale de nivel 
național în RM 

prezentat 
 

conform procedurii  

17. Experiența în 
dezvoltarea, 
implementarea și 
mentenanța sistemelor 
informaționale în RM  
care operează cu date cu 
character 
personalcomplexe care 
gestionează date 
educaționale de nivel 
național în RM. 

prezentat 
 

conform procedurii  

18. Experiență în în 
dezvoltarea domeniul 
integrării 
serviciilor și platformelor 
guvernamentale 
MConnect, 
MCloud, MPass, etc. 

prezentat 
 

conform procedurii  

19. Experiență în 
interconectarea datelor 
din 
diferite baze de date 
Oracle 
(cu capacitate minimă de o 

prezentat 
 

conform procedurii  
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mie de utilizatori activi) 
20. Existența resurselor 
necesare pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
obiectului 
contractului – prezența în 
echipă a persoanelor cu 
experiența în 
dezvoltarea,implementarea 
și mentenanța sistemelor 
informaționale de 
importanță statală cu o 
experiență în domeniu de 
minim 5 ani. 

prezentat 
 

conform procedurii  

 (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 
Elaborarea și 
implementarea 
Sistemului 
informațional 
de 
management a 
datelor în 
domeniul 
educației 
incluzive         
 

S.C.„REȚELE 
TERESTRE” SRL 

925 000,00       1 + 
 

+ 
 

* În cazul utilizării licitației deschise 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 S.C.„REȚELE 
TERESTRE” SRL 

Scrisoare nr.206 din 
09.09.2022: 
1.Caietul de sarcini în pct.5.10 
Documentație și instruire 
prevede că „fluxurile principale 

Scrisoare nr. RTS/22-61 din 
12  septembrie 2022:  
1. Fluxurile principale ale 
SIMDDEI vor fi însoțite 
inclusiv de un ghid în format 
video, solicitat conform pct. 
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ale SIMDDEI vor fi însoțite de 
un ghid în format video”. Acest 
aspect lipsește în Abordare 
tehnică (cap. X PLAN DE 
IMPLEMENTARE, cap. XII 
INSTRUIREA). Expuneți 
viziunea referitor la acest 
aspect. 
2.Agenția de guvernare 
electronică (AGE) în scrisoare 
nr.3011-997 din 05.08.2022; 
pct.3 menționează setul de 
tehnologii recomandate pentru 
utilizare la elaborarea 
modulului„Limbajul de 
programare C#; Web 
framework ASP.NETMVC 
Core; RDBMS -SQL 
Server;Container engine - 
Docker;Container 
orchestration -
Kubernetes;Cache server, 
sessionstore-SQL Server sau 
Redis”. Menționăm că 
SIMDDEI reprezintă un 
modul SIME care utilizează 
stiva de tehnologii:inux, 
Oracle DB, Oracle 
Application Express, PL/SQL, 
Oracle Rest Data Services.În 
documentul Abordare 
tehnică, cap.VII 
TEHNOLOGII PROPUSE 
este expusă lista de alte 
tehnologii ce vor fi utilizate la 
elaborarea SIMDDEI. 
Expuneți disponibilitatea 
realizării sistemului utilizând 
tehnologiile recomandate în 
Caietul de sarcini și scrisoarea 
AGE nr.3011-997 din 
05.08.2022. 
3.În documentul Abordare 
tehnică, cap.IV RESURSE 
INFORMAȚIONALE 

5.10 din caietul de sarcini oferit 
de Centrul Republican de 
Asistență Psihopedagogică (în 
continuare CRAP). 
2. în conformitate cu  
pct.3 al scrisorii nr.3011- 
997 din data de 05.08.2022 al 
Agenției de guvernare 
electronică (AGE), stiva de 
tehnologii adoptată la 
dezvoltarea platformelor 
guvernamentale, are titlu de 
exemplu nu de obligativitate. 
Așadar, nu se exclude utilizarea 
tehnologiilor expuse în 
abordarea tehnică propusă de 
RTS. În același timp, vă 
comunicăm că,framework-ul 
Laravel scris în limbajul de 
programare PHP este open-
source și permite dezvoltarea 
continuă, și nu împiedică 
integrarea serviciilor 
guvernamentale (exemplu fiind 
proiectele incluse în declarația 
privind lista principalelor 
livrări). De asemenea, caietul de 
sarcini propus de CRAP nu 
impune utilizarea unor 
tehnologii specifice și exclusive. 
În acest context, RTS confirmă 
capacitatea de elaborare și 
implementare a Sistemului 
informațional de management a 
datelor în domeniul educației 
incluzive. 
3.  arhitectura 
propusă de RTS corespunde 
totalmente cap. III. 
ARHITECTURA 
SISTEMULUI din 
caietul de sarcini oferit de 
CRAP, fără careva abateri.  
Soluția tehnică de schimb de 
date va fi asigurată prin 
platform guvernamentală 
MConnect, având la bază Legea 
nr. 142 din 19.07.2018 cu 
privire la schimbul de date și 
interoperabilitate. 
4. confirmăm experiența cu 
platformele guvernamentale, 

http://asp.net/
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EXTERNE este menționat că 
„procesul de integrare cu 
sistemele externe va fi realizat 
în conformitate cu actele 
normative cu privire la 
interoperabilitate”.Concretizați 
soluția tehnică de schimb de 
date cu SIME care să 
corespundă cap. III 
ARHITECTURA 
SISTEMULUI din Caietul de 
sarcini.  
4.Documentați 
experinețaDvs.pentru 
platforme guvernamentale 
MNotify, MLog. 
5.Caietului de sarciniprevede 
acoperirea/validarea 
cerintelorfunctionale si 
nefunctionalesă se realizeze cu 
ajutorul cazurilor de 
testare(test case) pentru fiecare 
cerință, care vor predate 
beneficiarului odată cu 
rapoartele/documentarea 
aferenta, de exemplu:„5.11 
Testarea și acceptanța 
sistemului. CNF. 39.  
Dezvoltatorul va prezenta 
detalii despre modalitatea de 
testare și rezultatele 
obținute.5.12 Testele de 
acceptanță operațională. CNF. 
47.  Beneficiarul va verifica 
întregul ciclu de business și 
rezultatele tehnice aferente la  
testarea operațională.VI.  
Cerințe pentru întocmirea 
propunerii tehnice. CPT. 06.  
Ofertantul va prezenta 
descrierile detaliate privind 
implementare cerințelor 
funcționale”. Abordarea 
tehnicastipulează doar 
rapoarte. Expuneți viziunea 
referitor la acest aspect. 
6.Concretizați viziunea ce țin 
de perioada de instruire și 
perioada de mentenanță, 

inclusiv de tipul MNotify și 
MLog, acestea au fost 
implementate în cadrul 
proiectului nr. 7 (Servicii de 
implementare a site-lui web al 
SFS) din DECLARAȚIA 
privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate. 
5.  Vom asigura acoperirea și 
validarea cerințelor funcționale 
și nefuncționale prin 
realizarea cerințelor expuse în 
pct. 5.11 și 5.12, după cum 
urmează: - efectuarea testele de 
securitate; 
- efectuarea testării de 
accesibilitate; 
- prezentarea detalii despre 
modalitatea de testare și 
rezultatele obținute; 
- rularea testărilor de 
performanță pentru testarea 
încărcăturii SIMDDEI (load 
testing) și testarea 
comportamentului SIMDDEI la 
solicitări mari (stress 
testing); 
- livrarea rapoartelor aferent 
testelor de performanță într-un 
format accesibil 
utilizatorilor cu menționarea 
testelor efectuate; 
- elaborarea și coordonarea cu 
Beneficiarul a tuturor 
scenariilor aferente 
testelor de acceptanță 
operațională a SIMDDEI; 
- asigurarea verificării întregului 
ciclu de business și a 
rezultatelor tehnice 
aferente la testarea operațională 
și anume: 
a) generarea rapoartelor, 
statisticilor, indicatorilor de 
performanță 
(KPI); 
b) expedierea / recepționarea 
notificărilor; 
c) integrarea cu sisteme 
informatice externe; 
d) autentificarea cu MPass; 
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pornind de la prevederile 
Caietului de sarcini. 
 

e) jurnalizarea evenimentelor de 
business cu MLog; 
f) notificarea utilizatorilor prin 
MNotify; 
g) semnarea actelor prin MSign; 
h) configurarea utilizatorilor și 
rolurilor; 
i) jurnalizarea evenimentelor 
critice generate de sistem cu 
mijloacele interne a SIMDDEI. 
- transmiterea către beneficiar a 
codului sursă documentat pentru 
componentele dezvoltate pentru 
SIMDDEI, orice tip de licență 
necesară 
utilizării componentelor 
predefinite sau achiziționate de 
la terțe părți. 
6. Vă informăm că,  vom 
elabora un plan de instruire a 
tuturor persoanelor din partea 
beneficiarului și va efectua 
sesiuni de instruire 
offline, și va preda ghidurile 
menționate în cap. XII. 
INSTRUIREA din Abordarea 
tehnică (în format pdf și video), 
iar timp de 2 luni de la data 
acceptării SIMDDEI, 
vom oferi servicii de 
consultanța privind utilizarea și 
administrarea SIMDDEI. 

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 □               
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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 
S.C.„REȚELE TERESTRE” SRL Total 
Denumire factorul 1 Oferta tehnică 

 
45                38,5 

Denumire factorul 2 Cerințe de calificare 
 

35 23 

Denumire factorul 3 Oferta financiară 
 

20 19,5 

total  100 81 

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 
 (cota TVA 0 

% ) 

Elaborarea și 
implementarea 
Sistemului 
informațional 
de 
management a 
datelor în 
domeniul 
educației 
incluzive 
 

S.C.„REȚELE 
TERESTRE” 
SRL 

           1 925 000,00 lei 925 000,00 lei             - 

 
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  
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S.C.„REȚELE TERESTRE” SRL  15.09.2022 e-mail: office@rts.md 

scrisoare CRAP nr. 208/15.09.2022 

(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 

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 

contractului/acord
ului-cadru fără 

TVA 
inclus

iv 
TVA 

S.C.„REȚ
ELE 
TERESTR
E” SRL  

Cu capital 
autohton 

PI/22-
52 

30.09.22 7226100
0-2 
servicii 
de 
software 

925 000,
00 lei 

TVA 
0% 

până la 
31.12.2022 + 12 
luni de 
garanție/mentenan
țădin data 
semnării actului 
de primire-predare 
a sistemului 
informațional. 

 

 

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 
__________________  
(indicați suma cu TVA) 

mailto:sales@vad.md
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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: 

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: 

Virginia RUSNAC 
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DAREA DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr. 26 din 30.09.2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1006600064263 
Adresa str. Alexe Mateevici, 60 
Număr de telefon 022 241 240 
Număr de fax 022 244 248 
E-mail oficial  achizitii.publice.usm@gmail.com 
Adresa de internet www.usm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Doina Cercel 

022241240,     achizitii@usm.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a laboratoarelor din Blocul nr. 3 de studii, din 

cadrul USM. 
Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii 
de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice. 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660342441253 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660342441253?tab=contract-notice  
Data publicării: 13.08.2022 

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: 
https://usm.md/wp-content/uploads/plan_28_06_2022-1.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: surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 541 666,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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 06.09.2022, ora 11:00), au depus oferta 5 (cinci) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Sagitod-Grup” S.R.L. 1002600038868 Dron Grigore 
2. „Danstar Evolution” S.R.L. 1018600006831 Hamitchi Sergiu 

mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.usm.md/
mailto:achizitii@usm.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660342441253
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660342441253?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660342441253?tab=contract-notice
https://usm.md/wp-content/uploads/plan_28_06_2022-1.pdf
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3. „Fabianca” S.R.L. 1004600001446 Botolin Victor 
4. „Euromontaj CTI” S.R.L. 1010600013444 Buruiana Daniel 
5. „Nicanas” S.R.L. 1003600036838 Stancev Dumitru 

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

Lot unic 
Nr. 
d/o 

Descrierea 
criteriului/ 

cerinței 

Mod de demonstrare a 
îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul 
minim/ 

Obligativit 

„Sagitod-
Grup” 
S.R.L. 

„Danstar 
Evolution” 

S.R.L. 

„Fabianca
” S.R.L. 

„Euromon
taj CTI” 
S.R.L. 

„Nicanas” 
S.R.L. 

1 Formularul 
standard al 
Documentului 
Unic de 
Achiziții 
European 
(DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat 
prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, 
completat conform modelului 
anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii 
electronice a Participantului. 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

2 Cerere de 
participare 

Completată în conformitate 
cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a 
Participantului. 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

3 Declarație 
privind 
valabilitatea 
ofertei 

Completată în conformitate 
cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a 
Participantului.  
Termenul de valabilitate al 
ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

4 Garanția pentru 
ofertă 

Garanție emisă de o bancă 
comercială sau transfer la 
contul autorității contractante, 
confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de 
Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank 
SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

5 Formularul 
devizelor 

Formularele F nr. 3, F nr. 5 și 
F nr. 7 cu specificarea 
parametrilor tehnici solicitați 
în caietul de sarcini, în 
original, confirmate prin 
aplicarea semnăturii 
electronice a participantului. 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc 
va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, documentele justificative 

actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
6 Dovada 

înregistrării 
juridice  

Certificat de 
înregistrare/decizie de 
înregistrare/extras  emis de 
organul abilitat, copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

7 Certificat de 
atribuire al 
contului bancar  

Eliberat în anii 2019-2022 de 
banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat 
electronic;  

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

8 Garanția de 
bună execuție în 
cuantum de 
5%   

Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin 
ordinul de plată:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de 
Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank 
SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 
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(Se va prezenta de către ofertantul 
declarat învingător.)  

9 Declarație 
privind 
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.  

Completată în conformitate 
cu Formularul aprobat prin 
Ordinul MF nr. 145 din 
24.11.2020 - în original 
semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 
5 zile de către ofertantul 
declarat învingător.)  
 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

10 Raport 
financiar  

Copia ultimului raport 
financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului 
economic.  

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

11 
Certificat 
privind lipsa 
datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin 
aplicarea semnăturii 
electronice a OE 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

12 Capacitatea 
tehnică și/sau 
profesională 

Graficul de executare a 
lucrărilor, conform anexei nr. 
10 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Declarație privind experienţa 
similară (minim 3 obiecte 
finalizate în ultimii 3 ani de 
activitate), anexa nr. 12 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Lista lucrărilor executate și 
finisate în ultimul an de 
activitate, conform anexei nr. 
13, însoţit de minim 2 scrisori 
de recomandare pentru 
executarea lucrărilor similare 
cu cele ce urmează a fi 
achiziționate.  

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Declaraţie referitoare la 
utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care 
poate dispune operatorul 
economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului de lucrări sau 
servicii de proiectare și de 
lucrări, conform anexei nr. 14 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Informaţii referitoare la 
studiile, pregătirea 
profesională şi calificarea 
personalului de conducere, 
precum şi ale persoanelor 
responsabile pentru execuția 
lucrărilor, inclusiv a 
dirigintelui de şantier, atestat 
conform legislaţiei (confirmat 
prin certificat de atestare 
profesională) conform anexei 
nr. 15. 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Avizul Inspecţiei de Stat în 
Construcţii valabil, conform 
anexei nr. 22. 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

13 Respectarea 
prevederilor 
legale în 
domeniul 

Prezentarea ordinului privind 
desemnarea persoanei 
responsabile de securitatea și 
sănătatea în muncă în cadrul 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 
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securității și 
sănătății în 
muncă (Legea 
nr. 186 din 
10.07.2008) 

companiei și a certificatului 
de instruire a acesteia în 
domeniul SSM, valabil. 

14 
Anexele nr. 16, 
17, 18, 19, 20, 
21 specificate în 
documentația 
standard 

Original, confirmat prin 
aplicarea semnăturii 
electronice a OE 

Obligatoriu da Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

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 reparație a 
laboratoarelor din 
Blocul nr. 3 de studii, 
din cadrul USM 

„Sagitod-Grup” S.R.L. 365 419,63  

1 buc. 
(lucrare) 

+ + 
„Danstar Evolution” S.R.L. 440 317,11  Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
„Fabianca” S.R.L. 456 211,11  Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
„Euromontaj CTI” S.R.L. 467 278,67  Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
„Nicanas” S.R.L. 487 500,96  Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

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 
08.09.2022, 
scrisoarea nr. 
01/1953 

„Sagitod-Grup” S.R.L. Prezentarea documentelor 
confirmative aferente DUAE, 
precum și justificarea prețului 
anormal de scăzut. 

A transmis la data de 09.09.2022, nota nr. 09/22, 
prin care își justifică prețul ofertat, iar în anexă a 
prezentat documentele confirmative aferente 
DUAE. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □    
     

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut  □     
         

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 
 Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea lotului  Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și unitate 
de măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrări de reparație a 
laboratoarelor din Blocul nr. 3 de 
studii, din cadrul USM. 

„Sagitod-Grup” S.R.L. 1 buc. (lucrare) 365 419,63  438 503,56 

 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
„Sagitod-Grup” S.R.L. 
„Danstar Evolution” S.R.L. 
„Fabianca” S.R.L. 
„Euromontaj CTI” S.R.L. 
„Nicanas” S.R.L. 

19.09.2022, scrisoarea nr. 01/2098 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. 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice și/sau fax □ 
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131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice  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 încheiat: 
Denumirea 

operatorului  
economic 

Întreprinderea 
 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

„Sagitod-Grup” S.R.L. 
 

Cu capital 
autohton 

 
35 30.09.2022 45200000-9 365 419,63  438 503,56 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)          NU 
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): Nu se aplică 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate: Nu se aplică 
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: Nu se aplică 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a 
fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că 
în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru 
care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Președintele grupului de lucru 

Prorector Management Instituțional                                                                                                       Violeta COJOCARU 

 
 
 







DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice п
de incheiere а acordului-cadru u
de апчlаrе а рrосеdurii de atribuire .

Nr. 1 din 30.09,2022

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапti:

2. Date сч privire la procedura de atribuire

3. СlаrifiсЁri privind documentatia de atribuire:

Dепчmirеа autoritЁtii contractante IMsp lnstitutul de Меdiсiпё urqепtё

Localitate Mun. СhiqiпЁч
lDNo 1003600152606

Adresa str, Тоmа СiоrЬё,1

Nчmiг de telefon 022-250-в09

Nчmiг de fax 022-250-в09

E-mail oficial achizitii@uгgenta,md

Аdrеsа de internet
Ревоапа de contact (пumе, рrепumе, teleton, е-
mаil)

Moisenco cristina

Tipul ргосеdчrii de аtriЬчirе aplicate nlicitalie deschisё п пАltеlе

[lndicati]
Рrосеdчrа de achizitiё repetatЁ (duрё caz) Nr:------

Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

Bunuri п servicii п Luсrёri п

Obiectul achizi{iei Reagen!i pentru analizator hemostazi HORlBA Yumizen
Cod CPV 33690000-3
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdii altor procedui decet licitatia dеsсhisё)

Рrосеdчrа de atribuire (se va indica diп cadrul
poialului gwеmаmепtаl wwvl.mtепdеr. md

Nr, ocds-b3wdp1 -MD-1 66272361 4041i21 063306
Link-ul: hftps://mtendeг,gov,md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1 6627 2361 4м 1 ?tаЬ=сопtrасt-поtiсе

Data рuЬliсбгii; 09.09,2022

Platforma de achizilii publice utilizata chizitii,md г e-licitatie,md; г: урtепdеr.mdп

Рrосеdчrа а fost iпсIчsЁ in planul de achizilii
publice а autoritйlii contractante

гDа гNu
Link-ul сёtге рlапul de achizi|ii publice publicat:

https://www.urgenta.md/achizi%C8Yo9Bii-publice, html

Апчп! de intentie publicat iп ВЛР (dupa caz) Data: ВАР пr. 73 din 21,09.2021
Link-Ulhftps://tender-gov.md/ro/system/f]les/bap/2014/bap пr 73_0,pdf

Tehnici 9i inýtrumente specifice de atribuire
(duрё caz)

пАсогd-саdru пsistem dinamic de
еlесtrопiсё пСаtаlоgеlесtrопiс

achizitie пLicitatie

sursa de fiпапtаrе пВugеt de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSuве ехtеrпе;

пАltе surse:lpropry'
Valoarea estimaЁ (lei, fйrd NД) 37 400,00

Dепчmirеа operatorului economic
nerea succinti а solicitarii de clarificareЕх
пеrеа succinta а rispunsuluiExpu

Se уа со ta iп cazul iп care au fost solicitate сlаrifiсё rl

Data solicitйrii clarificйrilor



Data transmiterii

Rezumatul modif icirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрё caz)

/ndica|i sursa utilizatё si data рuЬliсёrii]

Termen-limiti de depunere si deschidere а
ofertelor рrеlчпgil (duрё caz)

4.

Se уа
Modificiri operate Тп documentalia de atribuire:

а iп cazul iп care аu fosf о е mоdifiсё

!ndicati пumёrul de zile]

5. Рiпi la termenu|-|imiti (data 20.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 (unu) ofertanli:

6. lпfогmаlii privind оfеЁеlе depuse 9i documente|e de calificare 9i aferente DUAE prezentate de catre
operatorii есопоmiсi:

(lпfоrmаtiа privind dепumirеа documentelor рrеzелrаfе se va indica iп conformitate cu сеriп|еlе din dосumепtа|iа
de atribuire gi se ча consernna рriп: prezentat, neprezentat, пч corespunde (iп cazul сАпd dосumепtul а fost
prezentat, dar пч соrеsрuпdесеriп!еlоr de calificare))

7. lnformalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Nr. Denumirea operatorului есопоmiс lDN0 Asocia!ii/
administratorii

lCS Diamedix lmрех 1012600019967 тrаiап Marinescu

Dепчmirе dосчmепt Dепчmirеа operatorului есопоmiс
0реrаtоп economici

Documentele се constituie oferta
(se vа сопsmпа рiп: prezentat, neprezentat, пч corespunde)

Рrорчпеrеа tеhпiсё lCS Diamedix lmpex prezentat

Рrорuпеrеа fiпапсiаrё lCS Diamedix lmpex prezentat

DUAE lCS Diamedix lmрех prezentat

Garanlia pentru ofe(a
(dчрё caz)
Nu а fosf sоlьйtd

lCS Diamedix lmрех

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рлh: prezentat, neprezentat, пч саrcsрuпdа

Dovada iпrФistЁrii реБоапеi
juгidice, iп conformitate cu

рrечеdеrilе legale din {аrа 
'iп

саrе ofeйntul este stabilt

ICS Diamedix lmрех prezentat

certificat СЕ ýi/sau
declaвti[ie de conformitate iп
functie de ечаlчаrеа
conformitatii

lCS Diamedix lmpex prezentat

MoStra lCS Diamedix lmpex NU а fost so/icitata

Dепчmirеа lotului
Denumirea

operatorului
есопоmiс

Pre!ul
ofeЁei

(fёrё TVA)-

cantitate
gi unitate

de
mаsчrё

Соrеsрчпd
erea сч

cerinlele de
calificare

Corespundere
асч

зресifiса!iilе
tehnice

,1, Set de reagenti репtru
determinarea activitalii ргоtrоmЬiпеi
dUрё Quick. Analizator hemostaza
HoRlBA YUmizen G200/G400-
Yumizen G РТ liq 4, '12х4 mL

lcs Diamedix
lmpex

13 000,00 SеU10 + +

2, Set de rеаgепli репtru
dеtеrmiпаrеа cantitativё а
FibrinogenulUi dUpa metoda

lcs Diamedix
lmрех

2 880,00 seU3 + +

2

I

,l.



clauss, Analizator hemostaza
HoRlBA Yumizen G200/G400
Yumizen FlВ2, ,12' mL

r lп cazul utilizёrii licitatiei electronice se va indica pretul oferteifinale
(lnformatia privind "Corespunderea cu сеriп!еlе de calificare" sl "Соrеsрчлdеrеа cu specilicatiile tehnice" , se va
сопsеmпа рiп: ,,+" iп cazul corespunderii qi рriп ":' 

iп cazul песоrеsрuпdеrii)
8, Репtru еlчсidаrеа чпоr песlаritё{i sau сопfirmаrеа чпог date privind согеsрчпdеrеа ofertei cu cerintele

stabilite ?п documentalia de atribuire (inclusiv !ustificarea pre{ului апоrmаl de scazut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul есопоmiс lnformalia solicitati

9. OfeЁanlii respin9i/descalificali:

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:
репtrч fiecare lot п
репtru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrul de lotun саrе pot fi atribuite aceluia9i ofertant: /ndlcaly'

Justificarea deciziei de а пu atribui сопtгасtul ре loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scЁzut п
costul cel mai sсёzчt п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pre( п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost п
(lп cazul iп саrе iп cadrul proceduii de atibuire sunt aplicate mаi muftе criterii de atibuire, se vor iпdiса toate
criteiile de atibuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

l2. lпfоrmаtiа privind factorii de evaluare ap|icali;
(Se иа соmрlеlа р епtru loturile care au fost atribuite iп baza criteiilor: cel mаi Ьuп rapoft calitate-pre| sau cel mаi

calitat

з

3. Set de reagenti репtru
dеtеrmiпаrеа АРТТ, Analizator
hemostaza HoRlBA Yumizen
G200/G400. Yumizen FlВ2, 12х2
mL

lcs Diamedix
lmрех

10 400,00 set/5 + +

4 Set de геаgепli репtrч
dеtеrmiпаrеа Antitrombinei lll.
Апаlizаtоr hemostaza HoRlBA
Yumizеп G200/G400, YUmizen АТ
lll

lcs Diamedix

lmрех

10 320,00 Oferta depageqte cu 30% suma
еstimаtё

Dепчmirеа operatorului есопоmiс Motivul respingerii/descaIif icirii
lCS Diamedix lmpex Pentru lotul nr,4 Set de rеаgепli репtru dеtеrmiпагеа

Antitrombinei lll, Апаlizаtоr hemostaza HoRlBA Yumizen
G200/G400 Yumizen АТ lll, ofe(a se геsрiпgе in temeiul
а(,71, аliп. ('l)lit.d al Legii privind achizi{iile publice пr. 131

din 03.07.2015, dеоаrесе valoarea propusi depЁ9egte cu
30% valoarea estimativД а achizitiei,

vаlоаrеа din oferti Punctajul calculatFactorii de ечаlчаrе

TotalDenumirea ореrаtогulчi есопоmiс 1

Denumire fасtоrul 1 Ропdеrеа

РопdеrеаDепumirе factorul п

Ьuп

13. Reevaluarea ofertelor

I

|--|

Rezmatul rispunsului opratorului
есопоmiс



Motivul reevaluirii оfеЁеlоr

(Se уа completa iп cazul iп care ofeПele au fost reevaluate repetat)

14. iп чrmа ехаmiпiri, evaluirii si соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬчirе s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru:

lcs Diamedix
lmpex SRL

2 080,00

Аrgumепtаrе

15. lпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizilii:

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

09.09,2022 15/Д RSДР, е-паilllcs Diamedix lm sRL

(lпfоrmаrеа ореrаtоrilоr есопоmiсi implicali iп procedura de atribuie despre deciziile grupului de lucru репtrч
асhizфi se realizeazё iп сопfоrmitаtе cu prevederile art. 31 al Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 рпviпd achizitiile publice)

16. Теrmепчl de agteptare репtru Тпсhеiеrеа contractului:

П б zile Тп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
mi loace еlесtrопiсе si/sau fax о
П 1 1 zile iп cazul пеtгапsmitеrii соmчпiсёrii рriп

.1

Denumirea Iotului Denumirea
operatorului
economic

pretul total
(firi TVA)

Prelul total
(inclusiv

TvA)
1 , Set de геаgепli

репtru determinarea
activit6!ii рrоtгоmЬiпеi
dupi Quick. Analizator
hemostaza HORlBA
Yumizen G200/G400,
Yumizen G РТ liq 4,

12х4 mL

lcs Diamedix
lmpex SRL

lcs Diamedix
lmpex SRL

seU'10 1 300,00

2 880,00

13 000,00 14 040,00

2. Set de rеаgепti

репtru determinarea
cantitativё а
tiЬгiпоgепului duрё
metoda clauss.
Апаlizаtог hemostaza
HoRlBA Yumizen
G200/G400, Yumizen
FlВ2,12х2пL

seU3 8 640,00 9 33,1,20

seV5 10 400,00 11 232,00

lп cazul 'iп саrе чаlоаrеа estimata а contractului este
mai mica decat pragurile рrечёzutе la агt, 2 alin. (3)

al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 рriчiпd achiziliile
publice mi loace electronice si/sau fax п

l Modificirile operate

Апulагеа ргосеdurii de achizitie рuЬliсй:

in temeiul агt,71 alin, lit

] Cantitate gi I Pretul unitar

] unitate de i (rаrа тvд)
] misчri l

3. Set de rеаgепti
pentru dеtеrmiпаrеа
АРТТ. Analizator
hemostaza HoRlBA
Yumizen G2OOiG400.
Yumizen FlВ2, 1 2х2
mL



ln cazul iп саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este
еgаlё sau mai mаrе decit pragurile рrечёzчtе la art.

2 аliп. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 рriчiпd
achizi!iile publice

П 1 1 zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace еlесtrопiсе gi/sau fax п
П 'lб zile iп cazul пеtrапsmitеrii соmчпiсёrii рriп
ml lоасе еlесtгопiсе i/sau fax п

(Se/ecfaf tеrmепul de а9фtаrе respectat Calcularea tеrmепеlоr prevёzute de Legea пr, 131 din 3 iulie 2015

privind achizi|iile publice, inclusiv а termenelor de aEteptare, se еfесtчеаzё iп conformitate cu prevederile T|TLULU|

lV Capitolul l (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

'l7. Conhactul de асhiziliе/асогdчl-саdгч incheiat:

,18, lnforma!ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii vezi) (rчЬriса dati se соmрlеtеаzЁ doar in саzчl iп
care la procedura de achizilie рчЬliсё au fost aplicate criterii de durabilitate 9i s-a incheiat
contracUcontracte pentru loUlotuгi репtrч саrе au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii репtrч achizilii publice durabile (achizi{ii veпi)?

Valoarea de achizilie cu TVA din сопtrасU contracte а lotului/loturilor
pentru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicati sumа cu NД)

Рrеlul cel mai sсёzut п
costul cel mаi scёzut п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-prel tr

Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(DHNU) _пч-

Codul CPV al lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate:

i criteriul de atribuire репtгU lotu|/loturile pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

fuiп prezente dare de seamj, grupul de lucru declerё сё tеrmепul de aýfepfare репtrч incheieree
contractului/contractelor indicate а foý' reýpecaaf (exceptdnd cazurile рrеvёzчtе de art. 32 alin. (3) el Legii пr. 131 din
3 iulie 2015 plivind achiziliile publice ), рrесum ,i сё iп cazul d@punerii contestaliilor gi/sau recepliondrii rapoartelor
de monitorizare, aceasfea ач fosl ехаmiпа(е si solufonale.

Prin prezenta dare de sеаmЁ, grupul de lucru репtrч achizi|ii сопtirmё corectitudinea dеsfigurёrii procedurii de
echizi|ie, fapt pentru cere poertа rdsрuпdеrc сопfоrm prevederilol legale iп vigoare.

5

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi
есопоmiс

lcS DlAMEDlx
lMPEx SRL

intreprind
еrёа:

Сц capital
autohton/
Cu capital
mixuasoci

еrе/

Cu capital
Strain

Nчmёrчl
s.i data

contractului/
acoгdului-cadru

Cod CPV

теrmеп de
valabilitate al

contractului/acord
чlчi-саdrчfara TvA inclusiv

TvA

33690000.з 32 040,00 34 603,20

Б
аConducitorul grчрчlчi de lчсrч р ,

о
о

Mihail сiосапu

valoarea contractuIui

aUtOhton 561 30.09.2022 31.12.2022



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice Е
de incheiere а acordului-cadru Е
de anulare а procedurii de atribuire п

/)Nr. Э din ,U.И /j/L
1. Date сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritйtii contractante IMSP Spitalul de Stat
Localitate muп. Chi;inйu
IDNo l 00660 1 003 968
Adresa str.Drumul viilor , з4
Nlumйr de telefon 022-7 2-9 0 - 4I ; 022-7 2-9 | -7 2
Numir de fax 022-72-90-92
E-mail oficial spitalds(@ms.gov.md
Adresa de internet http://spitalacsr.md
РеrýOапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Ghinguleak Diana

2. Date сч рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de prefuri firicita{ie deschisб
пАltеIе: [IпdicaliJ

Рrосеdчrа de achizi{ie repetatй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtчlчi de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Вuпuri Е Servicii п Luсrбri п

obiectul achizitiei Дсhiziо|iпаrеа produseIor аIimепtаrе сопfоrm
пQcesitd|ilor IMSP Spitalul de Stat репtru
trimestrtul IT/ апului 2022

Cod СРV 15800000_6
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
aleýerea procedurii de аtriЬuirе (iп cazul

1о \, ..aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se ча iпdiса diп cadrul
portalului guуеrпаmепtаl
ло!шцl . пl t е п_dа!.g 9у:. t?l cl,'

Nr: 2|061 018
Link-ul : https : l l mtender. gov.md/tenders/
t)ctl:1-1rj i,r tltl i -\,'i l )- l 65950677ВЗ66
Data publicйrii:

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclusfl in planul de
achizitii pu-u'-lice а autoritf,tii contractante

Da пNu
Link-ul сёtrе planul de achizitii publice publicat:

Апчпt de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: 02.08.2022
Link-ul:

Tehnici pi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
firicitalie еlесtrопiсё пСаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап{аrе fiBuget de stat; EBuget CNAM; пВчgёf CNAЦ
пSursе ехtеrпе; ЩAlte surse:. Surse proprii (servicii
сu platd)

Yаlоаrеа estimatй (lei,fard Тl/Д) 1 501 9l0.00



Data solicitirii clarificirilor
Dепumirеа operatorului economic
Вхрuпеrеа succintf, а solicitf,rii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintil а rйspunsului
Data transmiterii

3. Clarificf,ri privind documenta{ia de atribuire:

(Se vа completa iп cazul iп care аu fost solicitate clarificdri)

4. Modificf,ri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se vа completa tп cazul iп care au fost operate mоdffiсdri)

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Rеzumаtul modificf, rilor
Publicate :in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limitn de dерuпеrе ýi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupa caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

5. Рffпй la termenul_Iimiti (data 22.08.2022о оrа 09:00), au depus oferta 12 ofertan{i:

N[r. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 iCP o'Panifcoop" aUШCOOP StrйEeni l 003600 |з2567 Begelea Angela
2 SRL "Adrica" 1 0 1 4600026086 Cova; Nina
F,

J SA "Franzeluta" 1 002600004030 Matcov victor
4 SA "FаЬriса de unt din Floresti" 1 0036070 l|922 Grigoraý Andrei
5 SRL ooEcoBio - Grup" 1 00з60 1 00 1 929 Buga Stepan
6 SRL "AVT Lux Соm" 1 0 1 4600040053 Muget Dumitru
7 SC "Viocris-Impex"SRl 1 00660003 2|07 Ciobanu Аurеl
8 SC "Baguette"SRl 10146000з774| curdova svetlana
9 SRL IDT din Ваrdаr 1 00360 1 00668 1 Culai Grigore
10 SRL Nobel Prest 1010600021038 Calugher Vadim
11 SRL Produse din Familie 1010600010l 1 l colcev Leonid
|2 SRL Axedum 1 003605002935 Besle аgа Ilie



9
oiаtsts
оаtsлY9
Ф

оЁ
slt-l-liо*.
сýlr
Ф
а!!lо
сý
Ф

'r.-dЕх
l-а
El
Ф
R

JBpJBfl
ulp JCI ,.IuS

ý
Ёa\ч
Ёal

вý\оý
с{ýЁý
-a_Ф r*iчýч, ъ)

.9ý
Еý
о-ЁrйýЁЁ
ol\9\i
Еý
.9NФý{.) \.trý-(l) ..
F! {\lЕ.ý
а\_1lE/ tý ]аý]ýr1ýl

\lсаl
l\a l\lоl
UI
ýl>l

ёl

I

ýо
lrл

ýо
lrл

ý
q)
l-(ц

ýо
lrл

*
ЁaN\rýa

вý
ý.ýч\(\J
(\l\
ýý)ýilGr

дý
oili L.-(\бЁ ýs9ЁФл
,7t ь,Yý

ЕýЁФ9ý
Е\
9 оlоýа,ý\

ý
Ёl\(\rý,\
з\оýl
ý]
>]

*l

ý
а)
lrл

ýо
trл

tiо
t(л

Fýон
а.{

ýо
trл

66BcIJpV,, TuS

ýq)
L
ar

ýо
Lrц

ý
с)
1-1д

ý
с)
L

nr

ýо
1_1

п.

Niоtrл
ý
0)
1_1

ai
ýо
l..л

tiо
Lл

сбе}}эп8пв,, TuS

ý
Фtr

Or

ý
Фtrд

ý
с)
liд

r.i
Ф
ti
дr

ý
с)
l-.

а.{

ýо
lrд

ý
Ф
ъ(д

ýо
l-.л

ýо
1_1д

((шпрэхV,, ,.IuS
ý
с)
L
ni

ý
(.)
ti
ar

ýоlrл
ý
(,)
}.{л

ýо
}-l

О.

ý
(.)
$-lл

ýо
lr
п.

ý
Ф}.

п.{

ý
Ф
t{л

66xadmJ
-SIJэоIд,, TuS

ý
с)lrл

ýоL.
ar

tti
а)
lr

п.(

Itiо
lrл

N
с)
t-(

п..

ý
с)Lr

е.,(

гti
(.)
lr

n<

ý
Ф
lr
ar

ýо
Lr

д{

,(Luоэ
xn,I JлY,, ,IuS

ý
Фlr
nl

,.i
Фlr

n{

ý
Ф
t{

n<
'.iФ
}r

д.(

ý
а)
l.<

CIr

ý
Фlr
ar

ý
ФLr
ar

ý
Ф
t-(
ar

ti
Ф
li

д{

бсэIIIшвс
эр aSnPoJd,, TuS.

ý
Ф)
lr
0r

ý
с)
lr

п-'

ýо
l-.л

ý
Фtrл

ýо
L

е<

ý
с)trд

ý
Ф
}-.д

l.i
с)
t-(
ar

ý
с)trд

,,dn;9
olg _ оса,, TшS

ý
а)
lrл

ýо
ti
nr

ýо
1_1л

ý
с)tr
ar

N
Ф
t_lц

ý
с)
}r

д-i

ý
q.)
L(

д<

ýо
l-(
дr

ý
Ф
t-(ц

,,}Sэlд IIqoN,, JuS

ý
0)l-

а*

ý
Ф
l<
п.

ý
ФL
С.

ý
ФL.л

ýоlrл
,ti
Ф
t<
п.

ti
а)
lr

а.(

ý
(.)
}<ц

Itiо
lrд

,,[}ýэ,lоIс uIр

}uп ар BclJqBc,, YS

ý
Фtrл

,ti
а)
}rл

ýо
li
д.

гti
Ф
Li

п"

ýо
L{
п.

N
Ф
t<
п.

ýо
t_(

Or

ýо
l_(д

ý
Ф
t-lд

,.вiпlэzuвJс,, VS

ý
Фlr

е<

ýо
t_l
п.

ý
Ф
1_1

д.

ýоlr
е.{

ýо
t-(л

ý
(.)
$_(

R.

ýо
}{

е<

ýо
1_1

дr

ý
с)
Lr

R.(

IuaýEJ}S

,,doocзtluвd,, dэI
Ni
Ф
l_(л

ý
Ф
li

R<

ý
Ф
l_(л

ý
Фlr

п<

ýо}r
а<

ýо
l<

Or

ti
с)
lrл

ý
Ф
t<

Rr

ý
Ф
lrл

*.а
l
ФаЕ
El
l-9о

,rlч
q)
lrо-
slнх
-l-ан
Фл

-t

)dо. r-{
F1
bi
11,.-{оЁ)
ý
а)
Ь..
с)Ё,{)ао
Ь{л

)(ý
l-{d

о rr{оЁd
с-{
Ёl

ttr
dо
l-{
с)
tr5g
о
Ь(

R.{

ц
)о

)бЁ
rl-)
}<.о(+{
о
,{)
Ь{tJяоаъ
свý

'r5л Ч

E,R
ёý

0.)

Ф
а.
.9р

(.)

о
с)
(.)

U

(ý
0)
(€

-о(ý
ъ

,,
t<

(с

сd

ýq)
О}-(.) ,9]съ

,Е 
Е.Е

8ФýЁg Е ý..Е
Е.,Е .Е €.t_ltrЁй
;Е€ФЕ
аýв€
Ё.Е.gЕ(;-] . d 5)

t< }-.

€ 8€.ч
к'5 Ф \,/

Д:itЁ

ý,Б
.rr{ .d

F{ *)
*. \JНýЁс)б ЁьО ..,( о.(=з
ЕýЕ
:Еýе
Q'Q'й.

Ес)
.ý,Б к;,tr о
!V ._, r_{Е и^д
?{ )сс Ч

дЁд

хd .^Бб
5q)
Ьо.Е
с)- Nl-. о
с) а.
(сн
ое
()L

с):= от] нЕ
Еъ-Е

t Fl J_J\tr . t_l
. F( t_.+) 5J
t-( -iФх

7\ Ч/ч/сýо



-f,

ýЁr\
Grýь
ч
ýl*о
ч)

ý
ча,й^ 

ьФU,ýý
"ýý'г. UЁ.
ý*tьýъ
'lrl ý.r-
Ъlr Fr''ý.ý
ýь
ýý

ýý
ýý
ý:
ýлýC\l
i-о,ýý

ýý
ýý
ýý,ý\
\ *.ý.о va

ýе
8ý
Ёrъ(ýý
ýýýý\)\Ёr ýa,ýý
а Iъrý)R
ý,ý
ýýýý
ý:\ч
ýЁ*rr ч

(\l В\л,ýЁýý
ýý\sý
ýý
ý)l,ýý
N ara\r\ýg
*хýs.ýý.as
\ý
ý^ý
ý\
R.ý
ý\

ý
Ф
}_(ц

ý
Ф
}.rд

ý
с)
l.rл

ýо
}rл

ý
Фч
д.

N
Фkц

.)ё .)Ф J+

Nоtrл

ýо
}rд

ý
Ф
t-(л

ýо
l.{л

ý
Ф
t{л

ý
Фtrд

?г

N
Ф
}.rд

N
Ф
},{
д.

N
0.)kд

N
с)
*rл

l..д,(

ý
Ф
}.{
дr

ýо
}rд

ýоtrл
ý
Ф
L(д

гti
ФL.л

N
Ф
}.r

а*
+Ё +Ё ++ +ё

ý
с)kл

ý
Фl{л

ýо
}<л

ý
Ф
Lд

ý
Фtrл

N
Ф
},<л

.)+ t+ lд tф

ý
(.)
t-(ц

ý
с)
}.(д

N
с)
t-(д

ý
Ф
t<ц

ýо
lrд

.)ф .)ф -)+ tф tф

ttiо
}.<д

ý
с)trц

ý
Ф
lrл

ýоtrл
ýо
1_1л

,i]ý +t +ё ++ +

ý
Ф
}<д

ýо
t-(д

ý
Ф
l-.д

ýо
}r

д<

ý
0)
}rц

N
Ф
}rц +t lд +а

Nо
Lл

ý
Фtrл

ýо
t-(л

ý
Фtrц

ý
0)trл

гtiоl-д
lд i'ý .)ф

N
Ф
lrд

ýо
l-(д

ýо
l-.

д{

ý
Фtrд

ý
0J
L{ц

ý
Ф
l-(ц

+ё +Е

Nо
}.rд +ф

N
Фн
д.

ý
Фkд

ý
Ф
l-(д

ý
Ф
}-lд

ý
Фtrл

:ai .)+ tФ +ф

N
Фtrд

ý
Ф
lrд

ýо
}.rд

Nоtr
д{

ý
с)
lrл

ýоtrл
7i

N
Ф
lrл

N
Ф
Lл

Nо
}.r

д..

Nо
L
р.

ý
Ф
}.rл

N
Ф
}-(д

ý
Фtrл

ýо
}r
Pr

ýо
l.<

д..
]г

N
Ф
}.rц

N
Ф
}<л

N
а)нл

N
с)
}-.л

л
л ч\aь\' ,\

с) U) ,У
с) чL-]d о.н,ЕЕБ
l"'= О

Е5Бъ\\об
оЧФФ,(J 

,7a iJ\-' (б- цчсý.-
о н,;,tt н Ё.9,E;::,о Сь въ.9Q о.Е .s

ъ€
9Ё{-).!] }-( с_( с) 2ъ

лv-ОЁ оЕБ ч
н9, .о)Е

J-
L\) FaФох'б qr=
сý )сý.оЁ

' ,-({-a {J
аз ._ с).9 =,о\ii ,; 

св.- li5) +-r \J
t_ а 1-1с)хН,\ЧrЬvL/ о_о

)св ,=
t< ;)бз=

gE-Фа
,ёs
}-( ].j
сЁ

.;.r сб

н9)U)Е
0)Ё
(ý *jq
N()
l- }_rg,Е о
€€Е

lcJ ,=
}_( ;)(Ё=
,Еts
о0)Бlо
,+J

'ýФЕ(€а-
+) .;<'=Фо
Ьrt-.-яЕЕ
,'сtOO-
i-_; х О\J .týtrtr

. l-( Ft F(

}-l (Е оос+-. ':
F( (J

}-(
св
о
(в
F4tsli-

!r
t-.оа.
(ý
}<

)
ts

.Flр
'-)

dt
L\))J ов

о-Ф+)}<О-1(.) сd trЁнч
.4Р{]

Е"Е ё
t-(-(о€ яЕ
сС._{-. -( (ýб3,=о

.9эtr
Ч_.r Ц а)()r+=Е
-цS 9ч
ЧJ с€ сýF(

б3 ý л^ )бJ

-lСq6:-.\ сЁq,Ё",;"Е .9 gо свН'Ес) оё с); ]- ь А Е
Ё о U сб=,- ъ 'Е"<

l_.
(ý q,, ý9 Ф 5оЕ"
о={-) }- Ф i.,ý оЕ.З,,=оц(л

+( . -J +J l_.gл ta \\a 
=ЕýЁьЕсд) .i- '!- (1 ё

Ч/ сб Ф= Ф
\i оэ Ф о

Ф 0.)

,а,i
о._Б.9

Fl d)Фноб
}_lс)н\-' св

-r 
lCd а

Е( {-)q 
')

l+ (;
Е.Е h
,rr }_t лЕ Ф)Фу л .-
о у)сdUеэ

d Ьо
LЧ_
U)О-g) о .=b9ti.Еiб.

oir _Ё,ь8
(.) ь,ЕЕЁУ

,Б ,q
q{_r 

ч

Н€ з
Е,= t

+..()л
Ё()\Jal

оо.tTЁU й е,ý

-L\)JJ-).д-a

}-.i -) сd ý

9Б;.:"Е9 о-у'=ts
LJ t. ._a

. -; с1 '!ч l-

.Ё+_. б.= оЕ ý бъББ оЦ
с.lg бзRrc (ý хъ

_{
-)'- С) }ч'= Ki]5

ЕеЕЕб
Ё€ýЁЕ
._ L- J= l-
a-) -l r a-'

дёё Б БU-ý о о-о



7, Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

Рrе{чI
ofertei

/N y

(Iara
TVA)*

Cantita
te qi

unitate
de

mйsurf,

Соrеsрчпdе
rеа сч

сеriп{еlе de
calificare

Соrеsрчпdеr
еа сч

specifica{iile
tehnice

Саrпе de vita categoria I SRL Baguette 48999,00

300 kg

+ +

SRL IDT din Ваrdаr 36000,00 + +

SRL Produse din
Familie з9501,00 + +

Саrпе de pui broiler
categoria Iocongelata in cutii

SRL Baguette 361690,00

7000 kg

+ +

SRL Nobil Prest 30683 3,зз + +

SRL Axedum 280000,00 + +

SRL Produse din
Familie 265440,00 + +

Piept de pui SRL Baguette з3668,00

а00 kg

+ +

SRL Nobil Prest 288 66,67 + +

SRL Produse din
Familie 28836,00 + +

Ficat de pui SRL Baguette 97 50,00
l50 kg

+ +

SRL Ахеdum 8374,50 + +
Oua dietice de gбiпё сч

coajб proaspete cu mаsа пч
mai mic1 de 54 gr

SRL Nobil Prest 42000,00
la000 kg

+ +

SRL Есо Bio - Grup зз716,66 + +

Peqte congelat Нес hubbsi,
f,бrб сар

SRL АVТ LUX СОm 50500,00
l 000 kg

+ +

SRL Baguette 50500,00 + +

SRL Viocris Impex 50000,00 + +
Lapte pasteri zat 2,5О/о iп
pachet de polietilenё l l

SA Fabrica de unt din
Floresti 38837,50

3250 l
+ +

Сhеfir 2,5Оh in pachet de
polietilen6 0,5l

SA FаЬriса de unt din
Floresti

41425,00
2500 l

+ +

Lapte integral сопсепtrаt cu
zahar 8,5Оh grбsimе SRL Nobil Prest 361 1,1 1

50 kg
+ +

Вr?пz1 рrоаsрбtб de vaci
9,o/ogrбsime iп pachet de

polietilenE- 0,5 kg

SA FаЬriса de unt din
Floresti 94305,00

l 500 kg
+ +

Smintini ,pahare 20Yо, SA Fabrica de unt din
Floresti 18333,00

300 kg
+ +

I.Jnt din smiпtiпй dulce
пеsёrаt ,72ýО^ iп ambalaj l 0

kg

SA FаЬriса de unt din
Floresti 55036,00

400 kg
+ +

SRL Nobil Prest 60000,00 + +
unt din smintinй dulce

пеsёrаt ,72,5О^ iп аmЬ alaj 0,2
kg

SA FаЬriса de unt din
Floresti 7 6345,00

500 kg
+ +

SRL Nobil Prest 79629,6з + +
Caqcaval cu cheag tаrе 50%
ambalat tп vid

SA FаЬriса de unt din
Floresti 33454,20

260 kg
+ +

SRL Baguette з42з4,20 + +

SRL Nobil Prest 35100,00 + +
Piine din йiпё secara 0,6 kg SRL Adrika 18675,00 l 500 kg + +
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iСР Panifcoop 2|464,70 + +

SA Fruпzеlutа 20472,30 + +

Piine сu tarite 0,6 kg SRL Adrika 18075,00
l 500 kg

+ +

ICP Panifcoop 21000,00 + +

SA Franzeluta 20952,45 + +

FrапzеlЁ alba 0,45 kg SRL Adrika 36l50,00
3000 kg

+ +

iСР Panifcoop 42929,40 + +

SA Franzeluta з733 8,90 + +

Fйin1 de griu de 2kg SRL Nobil Prest 1682,50 150 kg + +

Fidea sоrturi tari de griu

8г.А, ambalaj de 5 kg
SRL Baguette 6106,00

200 kg
+ +

SRL Nobil Prest 6466,67 + +

Соrпiqоаrе paste йinoase
8г.Ао calitatea I, ambalaj tn

cutii de 5 kg

SRL Baguette 53 86,00
200 kg

+ +

SRL Nobil Prest 5400,00 + +

Covrigei cu mас iп pachet
0,5 kg

iСР Panifcoop 2954,90

l30 kg

+ +

SRL Baguette 8600,80 + +

SRL I.,IоЬil Prest 4ззз,зз + +

SA Franzeluta 490 1,49 + +

Covrigei сu tarite iп pachet
0,5 kg

iCP Panifcoop l473,50

70 kg

+ +

SRL Baguette 4827,20 + +

SRL Nobil Prest 2ззз,зз + +

SA Franzeluta 2581 ,58 + +

Biscuili iСР Panifcoop 3472,23

100 kg

+ +

SRL Baguette 2862,00 + +

SRL b{obil Prest 27 16,67 + +

SA Franzeluta з|69,17 + +

тurtе dulci iСР Panifcoop 13 88,95

50 kg

+ +

SRL Baguette 1515,00 + +

SRL ].tobil Prest lз66,67 + +

SA Frапzеlutа l480,84 + +

Сruре de аrрасаЕ in ambalaj
delkg

SRL Baguette 2988,00
З00 kg

+ +

SRL Nobil Prest 28|0,00 + +

Сruре de griu Аrпаutса iп
pachete l kg

SRL Baguette 20з7,00
l00 kg

+ +

SRL lllobil Prest 198 3,3з + +

Сruре de griu sйrimаtе in
pachete 1 kg

SRL Baguette 996,00
100 kg

+ +

SRL Nobil Prest 928,зз + +

Сruре de роrumЬ in ambalaj
delkg

SRL Baguette 4164,00
300 kg

+ +

SRL Nobil Prest 3 870,00 + +

Сruре de orz iп ambalaj de 1

kg
SRL Baguette 2988,00

300 kg
+ +

SRL Nobil Prest 2785,00 + +

Сruре de mei in pachete l
kg

SRL Baguette 5 5 56,00
300 kg

+ +

SRL l.{obil Prest 547 5,00 + +

Сruре de griq iп ambalaj lkg SRL Baguette 5 800,00
400 kg

+ +

SRL Nobil Prest 5420,00 + +

Fulgi de ovis /Hercules/ in
pachet 0,5 kg - l kg, calitatea
suреriоаrа

SRL Baguette l0100,00
500 kg

+ +

SRL }.Jobil Prest 9900,00 + +

Orez slefuit rоtuпd intreg
ambalat in paclret l kg

SRL Baguette l3335,00
500 kg

+ +

SRL Nobil Prest |2l25,00 + +

Нriqсй ambalati iп pacete
lkg

SRL Baguette 2|020,00
500 kg

+ +

SRL Nobil Prest I97 50,00 + +
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Маzбrе uscat1 qlefuitб
intreagё iп pachete I kg

SRL Baguette 3077,50
250 kg

+ +

SRL Nobil Prest 2824,а7 + +

маzёrе сопsеrчаtй in
Ьоrсапе 700 gr.

SRL Baguette 4000,00
250 kg

+ +

SRL Nobil Prest 4з7 5,00 + +

Linte rоýu SRL Baguette 7166,00
200 kg

+ +

SRL Nobil Prest 785 1,85 + +
Sare iodatё in pachete 1kg SRL Baguette 17з4,00

200 kg
+ +

SRL I.,Iobil Prest |733,33 + +
Sаrе gemб calitatea I iп saci SRL Baguette 867,00

l00 kg

+ +

SRL Nobil Prest
800,00 + +

Sаrе de lбm0ie SOgr,ambalat
pachet polietilenй

SRL Baguette 1000,00
5kg

+ +

SRL l.{obil Prest 508 ,зз + +
Amidon in pachet de

polietilenб 0,5 kg
SRL Baguette 77 6,60

20 kg
+ +

SRL Nobil Prest 7 46,67 + +
Vanilinй iп ambalaj de hirtie

а cёte 0,02 gr
SRL Baguette 456,67 lkg + +

SRL ].,Iobil Prest 466,67 + +
Рiреr пеgru ЬоаЬе SRL Baguette 57 |,66 2kg

+ +

SRL Nobil Prest 546,67 + +
Pastё de tomate 25о/о SRL Baguette 2566,90

70 kg
+ +

SRL Nobil Prest 2788,33 + +
Olet 9% SRL Baguette 669,00 75l

+ +

SRL Nobil Prest 605,00 + +

ulei de flоаrеа soarelui
SRL Baguette 2l714,00

600 l
+ +

SRL Nobil Prest 21 800,00 + +
Zahar tos irr ambalaj de l kg SRL Baguette I6972,50

750 kg
+ +

SRL Nobil Prest |6458,33 + +
Drojdie SRL Baguette бзз,3 5

5kg
+ +

SRL Nobil Prest 57 5,00 + +
Fruсtе uscate neafumate

iп аsоrti m ent/m еrе, реrе, рruп
e,viqine/

SRL Baguette 12365,00
250 kg

+ +

SRL Nobil Prest l2083 ,зз + +

Меrе SRL Baguette 7777,00
700 kg

+ +

SRL Nobil Prest 54|8,52 + +
Usturoi SRL Baguette 379,65

5kg
+ +

SRL Nobil Prest 287,04 + +
Patrunjel SRL Baguette 2801,00

25 kg
+ +

SRL Nobil Prest l57 4,07 + +
Мйrаr SRL Baguette 2801,00

25 kg
+ +

SRL Nobil Prest 27 54,63 + +
Cartofi SRL Baguette 44L20,00 4000 kg + +

SRL Nobil Prest 39555,56 + +
Yarzl SRL Baguette 25560,00 l 500 kg + +

SRL Nobil Prest 20277,78 + +
Ceaptr SRL Baguette 7870,00 500 kg + +

SRL Nobil Prest 5277,78 + +
Моrсоч SRL Baguette l57 40,00 l 000 kg + +

SRL Nobil Prest 8870,37 + +
Sfeclё SRL Baguette |6670,00 l 000 kg + +

SRL Nobil Prest 8870,37 + +



RoEii SRL Baguette 45 19,00 100 kg + +

SRL ]rTobil Prest зззз,зз + +

castraveti SRL Baguette 2259,50 50 kg + +

SRL }Iobil Prest 1666,67 + +

Ardei SRL Baguette 12408,00
200 kg

+ +

SRL Nobil Prest 88 8 8,89 + +

Vinete SRL Nobil Prest 77 40,7 4 200 kg + +

Frunze de dafin SRL Baguette 555,00 Зkg
+ +

SRL Nobil Prest 485,00 + +

Llmiii SRL Baguette ll7 5, 10
30 kg

+ +

SRL NiоЬil Prest 900,00 + +

soda de masa SRL Baguette l699,80 60 kg + +

SRL Nobil Prest 1630,00 + +

Conserve de peqte ftr cutii SRL Baguette |9666,00 200 kg + +

SRL ].{obil Prest 17ззз,зз + +

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdiса pre|ul фrtеifiпаlе
(Iпfоrmауiа priviпd "CorespLlпderea cu сеriп|еlе de calificare" si "Соrеsрuпdеrеа сu sресffiсаSiilе
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,, -" ifl cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрrrпdегеа ofertei сu
cerintele stabilite in documentafia de atribrrire (inclusiv jrrstificarea рrе{шlчi апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru fiесаrе lot fi
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut fi
cosful cel mai scйzut п
Cel mai Ьuп raport calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

Data
solicitf,rii

Operatorul economic Informatia solicitatй Rezmatul rf,sрuпsului
operatorului есопоmiс

9. Ofertantii reýpin;i/descalifica{i:

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс Nlotivul res р in gerii/d es calificirii
ICP Panifcoop Certificat privind lipsa sau existenta restantelor

faЁ de bugetul public national este expirat
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12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va соrпрlеtа репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre1
sau cel tпаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea ореrаtоrului economic l Total

Dепumirе factorul 1 Ponderea

Dепumirе factorul п Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul l Ponderea
Denumire factorul п Ponderea

13. Rеечаlшаrеа ofertelor:

(Se va соrпрlеtа |п cazul tп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

tl. iп цrmа ехаmiпйri, evaluErii gi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrrrl рrосеdчrii de atribuire s_a
decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicй/acordului-cadru:

Motivul rеечаluf, rii ofertelor Contestatia depusё de сйtrе SRL Adrika llr. 021677l22 din
30.0,2022

Modificйrile operate In baza deciziei Agen}iei Nalionale pentru Solulionarea
Contestaliilor grupul de lucru а numit SRL Adrika cЁEtigйtoare
pentru loturile:
Nr. l5 Paine din fаiпё secara 0,6 kg;
Nr. 16 Piine сu tarite 0,6 kg;
Nr. 17 Frапzеld alba 0,45 kg

Dепumirеа lotului Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

economic

cantitate
gi unitate

de
mйsчrй

Рrе{ul
unitar
(fйrй
тчА)

Рrе{ul
total
(fйrй
тчл)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Саrпе de vita categoria I SRL IDT din
Ваrdаr

300 kg
120,00 зб000,00 43200,00

Саrпе de pui Ьrоilеr categoria
I,congelata in cutii

SRL Рrоdчsе de
Familie

7000 kg
37,92 265440,00 318500,00

Piept de pui SRL Рrоduýе de
Familie

400 kg
72,09 2883б,00 34б00,00

Ficat de pui SRL Axedum l50 kg 55,83 8374,50 б180,00
Oua dietice de gбiпй сu соаjй
proaspete cu masa пu mai rTicй de
54 gr

SRL EcoBio
Grчр

l4000 kg
2,4083 337l бобб 404б0,00

Peqte congelat Нес hubbsi, йrй
сар

SRL Viocris
Impex

l000 kg
50,00 50000,00 б0000,00

Lapte pasterizat2,So/o in pachet de
polietilenё l l

SA FаЬriса de
unt din Floresti

з250 l
l 1о95 38837,50 4l957,50

Сhеfir 2,5Оh in pachet de
polietilenй 0,5l

SA Fabrica de
чпt din Floresti

2500 l
l6,57 41425,00 44750,00

Lapte integral concentrat сч zаhаr
8,5О/о grtrsime

SRL Nobil Prest 50 kg
72.22 зб1 1,1 1 3900,00

Brirrzб рrоаsрёttr de vaci
9%grбsime in pachet de
polietilen1- 0,5 kg

SA FаЬriса de
uпt din Floresti

1 500 kg
62,87 94305,00 101850,00



Smintintr,pahar е 20О/о, SA Fabrica de
unt din Floresti

300 kg
б1,1 1 18333,00 19800,00

unt din smintini dulce
nesйrat,72,5oh iп ambalaj 10 kg

SA FаЬriса de
uпt din Floresti

400 kg
137,59 5503б,00 59440,00

unt din smiпtiпй dulce
пеsirаt,72,5ОА in ambalai 0,2 kg

SA Fabrica de
unt din Floresti

500 kg
l52,69 7б345,00 82450,00

Cagcaval сu cheag tare 50%
ambalat iп vid

SA FаЬriса de
uпt din Floresti

2б0 kg
l28,ý7 33454,20 40144,00

Pfline din fainЁ secara 0,6 kg SRL Adrika 1 500 kg 12,45 18б75,00 20175,00

Piine cu tarite 0,6 kg SRL Adrika 1500 kg l2,05 18075,00 19515,00
Franzeli alba 0,45 kg SRL Adrika 3000 kg 12,05 зб150,00 39030,00

Fiiпi de griu de 2kg SRL Nobil Prest 150 kg lI,22 1б82,50 2019,00

Fidea sorturi tari de griu gr.А,
ambalai de 5 kg

SRL Baguette 200 kg
30о53 610б,00 7326,00

Соrпiqоаrе paste йinoase 8г.А,
calitatea I, ambalai in cutii de 5 kg

SRL Baguette 200 kg
26,93 5386,00 б4б4о00

Сочrigеi сu mас iп pachet 0,5 kg SRL Nobil Prest 130 kg 33,33 4333,33 4б80,00

Covrigei cu tarite in pachet 0,5 kg SRL Nobil Prest 70 kg 33,33 2333,33 2520,00

Biscuiti SRL Nobil Prest 100 kg 27,l7 2716,67 32б0,00
тurtе dulci SRL Nobil Prest 50 kg 27,33 |366,67 1640,00

Сruре de аrрасаq in ambalaj de 1

kg
SRL Nobil Prest 300 kg

9,37 2810,00 3372,00

Сruре de griu Аrпаutса in paclrete
1kg

SRL Nobil Prest l00 kg
l9o83 l983,33 2380,00

Сruре de griu sйrimаtе in pachete
1kg

SRL l\obil Prest 100 kg
9,28 928,33 1 1 14,00

Сruре de роrumЬ iп arnbalaj de l
kg

SRL Nobil Prest 300 kg
12,90 3870,00 4644,00

Сruре de оrz iп ambalai de 1 kg SRL Г{оЬil Prest 300 kg 9,28 2785,00 3342,00

Сruре de mei iп pachete 1 kg SRL Nobil Prest 300 kg 18,25 5475о00 6570,00

Сruре de grh iп ambalai lkg SRL Nobil Prest 400 kg I3,55 5420,00 б504,00

Fulgi de ovis /Hercules/ in pachet
0,5 kg - 1 kg, calitatea superioara

SRL Nobil Prest 500 kg
l9o80 9900о00 11880,00

Orez slefuit rotund intreg ambalat
iп pachet 1kg

SRL Nobil Prest 500 kg
24,25 12125o00 14550,00

Flriqсi ambalati in pacete lkg SRL Nobil Prest 500 kg 39,50 19750,00 23700,00

Маzirе uscatй glefuitй intreagй in
pachete 1 kg

SRL Nobil Prest 250 kg
1lo30 2824,07 3050,00

Маzirе conservatй in Ьоrсапе 700
or

SRL Baguette 250 kg
1б,00 4000,00 4800,00

Linte rоsu SRL Baguette 200 kg 35,83 71 б6,00 8б00,00

Sаrе iodat1 in pachete l kg SRL Nobil Prest 200 kg 8,бб 1733,33 2080,00

Sаrе gеmi calitatea I iп saci SRL Nobil Prest l00 kg 8о00 800,00 9б0,00

Sare de limбie 50gr,ambalat
pachet polietileni

SRL Nobil Prest 5kg |0|,67 508,33 б10,00

Amidon in pachet de polietileni
0,5 kg

SRL Nobil Prest 20 kg
37 о33 7 46,67 89бо00

Vanilin1 in ambalaj de hiПie а cflte
0,02 gr

SRL Baguette 1kg
456,67 456,67 548,00

Piper negru ЬоаЬе SRL Nobil Prest 2ke 273,33 546,67 65б,00

Pasti de tomate 25о/о SRL Baguette 70 kg 36о67 25бб,90 3080,00

O{et 9% SRL Nobil Prest 75l 8,07 б05,00 726,00

ulei de flоаrеа soarelui SRL Baguette 600l збо19 2l714,00 2б058,00

Zahar tos in ambalai de 1 ke SRL Nobil Prest 750 kg 2l о94 1б458,33 1777 5,00

Droidie SRL Nobil Prest 5ke l l5,00 575,00 б90,00

Fruсtе uscate пеаfuпrаtе
inasortiment/mere, реrе,рruпе, v i Е i

ne/

SRL Nobil Prest 250 kg
48о33 12083,33 14500,00

Ivl еrе SRL Nobil Prest 700 kg 7о74 541 8,52 5852,00

Usturoi SRL Nobil Prest 5ke 51 ,4l 281 ,04 310,00
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(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ] 31 diп 3 iulie
2015 priviпd achizфiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de ayeptare, se фсtuеаzd tп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Сопtгасtчl de асhizifiе/асоrdцЬспdrч incheiat:

Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

]iпtrерriпdе
rea:

Сu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asocier
el

Сu capital
strйin

Numirul
gi data

contractului/
acordului_cadru

с
о
d
с
р
ч

vаlоаrеа сопtrасtului

Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtului/
асоrdului-

саdru
fйri ТVА

SRL "Produse de
Familie"

Сu capital
autohton I7 05.09.2022

ю
lооооо

оо
tп
F-{

294276,00 353 100,00 31. |2.2022

SRL "EcoBio - Grup" Сu capital
autohton 19 05.09.2022 зз7 |6,66, 40460,00 з l. |2.2022

SA "Fabrica de unt
din Floreqti"

Сu capital
autohton 20 05.09.2022 з577з5,70 390391,50 31.12.2022

SRL Adrika Сu capital
autohton

2l 27.09.2022 72900,00 78720,00 з l. |2.2022

SRL "Nobil Prest" Сu capital
autohton l4 05.09.2022 252835,10 2861 13,00 31.12,2022

SC "Viocris-
Impex"SRL

Сu capital
autohton l8 05. а9.2022 50000,00 60000,00 31" 12.2022

SC "Baguette"SRl Сu capital
autohton 13 05.09.2022 47395,57 56876,00 31" 12.2022

SRL IDT din Ваrdаr Сu capital
autohton

15 05.09.2022 36000,00 4з200,00 31. !2.2022

SRL Axedum Сu capital
autohton

16 05.09.2022 8374,50 6180,00 31" |2.2022

18. Informa|ia privind achizi{ii publice drrrabile (achizi{ii verzi) (rubrica datй se соmрlеtешd doar tп
сшul tп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate gi s-a iпсhеiаt
coпtract/coпtracte репtru lot/loturi peпtru cale aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Аu fost aplicate criterii репtru achizitii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/IvL/)

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotului/Ioturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdicayi sumа сu ТVД)

Codul СРV al lotuluilloturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

l2



Раtrчпiеl SRL Nobil Prest 25 kg 62,96 l57 4,07 1700,00
Мбrаr SRL Nobil Prest 25 kg 1 10,19 27 54,63 2975,00
Cartofi SRL Nobil Prest 4000 kg 9,89 39555,5б 42720,00

Yаrzб SRL Nobil Prest l 500 kg l3,52 20277,78 21900,00

Сеарtr SRL Nobi! Prest 500 kg 10,5б 5277,78 5700,00

Моrсоч SRL Nobil Prest l 000 kg 8,87 8870,37 9580,00

Sfeclб SRL Nobil Prest l 000 kg 8о87 8870,37 9580,00
Rosii SRL Nobil Prest l00 kg 33,33 3333,33 зб00,00
castraveti SRL Nobil Prest 50 kg 33,33 |666,67 1800,00
Ardei SRL Nobil Prest 200 kg 44,44 8888,89 9б00,00

Vinete SRL Nobil Prest 200 kg 38,70 77 40,7 4 83б0,00
Frunze de dafin SRL Nobil Prest 3ke lб1,67 485,00 582,00
Llmiii SRL Nobil Prest 30 ke 30,00 900,00 1080,00
soda de masa SRL Nobil Prest 60 kg 27,l7 1б30,00 195б,00

Conserve de peqte in cutii SRL Nobil Prest 200 8б,б7 17333,33 20800,00

Апulаrеа procedurii de achizilie publicб:

iп temeiul art. 7l alin. lit о

Аrgumепtаrе:

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica\i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtrч achizilii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art. 3I al Legii пr, ] З ] diп 3 iulie
2015 priviпd achiziliile publice)

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч pentru achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtо rчlui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICP "Panifcoop" а URECOOP
Strйqeni

26.08.2022 e-mail

SRL "Adrica" 2,1 ,09.2022 e-mai1

SA o'Franzeluta" 26.08.2022 e_mail

SA "Fabrica de unt din Floresti" 26.08.2022 e-mail
SRL "EcoBio - Grup" 26.08.2022 e_mail

SRL "AVT Lux Соm" 26.08,2022 e-mail
SC "Viocris-Impex'osRl 26.08.2022 e_mail

SC "Baguette"SRl 26,08.2022 e_mail

SRL IDT din Bardar 26.08.2022 e-mai1

SRL }.Iobel Prest 26.08.2022 e_mail

SRL Produse din Familie 26,08.2022 e-mai1

SRL Axedum 26.08.2022 e-mai1

16. Теrmепul de a9teptare репtru iпсhеiеrеа contractului;

Iп cazul in саrе чаlоаrеа estimata а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevёzttte |а art" 2

alin. (3) al Legii пr. l 3 1 din 3 iulie 201 5

privind achi ziliile publice

Е 0 zile in cazu|transmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice gi/sau fax п
п 1 l zi\e iп cazul netransmiterii соmuшсапl
prin mijloace electronice qi/sau fax п

Iп cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului
este egalб sau mai mаrе decit рrаgurilе
prevбzute la аrt. 2 а|iп. (3) al Legii пr. 13l din
3 iulie 201'5 privind achiziliile publice

П 1 1 zi\e iп cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice gi/sau fax п
п lб zile iп cazul netransmiterii comunicёrii
рriп mijloace electronice qi/sau fax п

11



I

Сdtегiчl.аё.аtЯUШМрепtrч lоtч|До'чrilg,решtrч саrё ац fost I Prelul cel mai scdzut о
aplicate criterii de durabilitate: l n^^.^., ^^I _л_^!l costul cel mаi scdzut а

I Cel mai Ьuп raport calitate-pre| а

l Се| mai Ьuп raport calitate-cost а
I 
Lel mal Duп raport calltale

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de luсrа declard сd tеrmепul de aqteptare peпtra tпсhеiеrеа
сопlrасtаlui/сопtrосtеlоr iпdiсаtе afoýt reýpectat (ехсерtапd cazarile рrеvdzйе de art. 32 аliп (3) al Legii пr.
131 diп 3 ialie 201ý priviпd achiziliile pablice )l precum qi сd tп cazul dерuпеrti coпtestЦiilor qVsau
receplioпdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlа|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmй, grupul de luсru репtru achizi|ii сопtirmй corectitudiпea delfdsurdrii procedurii
de асhiфiе,fарt репtru care poartd rdsрuпdеrе соп|оrm prevederilor legale tп vigoare

Сопduсйtоrul grupului de luсru pentru achizi{ii:

е, Рrепumе)
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Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii pubIice/acordului-cadru

Nr.6 din 06.09.2022

I. Dаtэ сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапti:

П. Date сч privire la рrосеdurа de achizi{ie:

ШI. Date сч рriчirе la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autoriti{ii contractante Centrul de Plasament Теmроrаr
pentru persoane cu
Dizabilitati (adulte)Brinzeni

Localitate s.Brinzeni R-nul Edinet
IDNo 101 1601000055
Adresa s.Brinzeni
Nчmir de telefon 024659з40
Nчmйr de fax 024659з40
E-mail oficial internatbrinzen @yandex.ru
Adresa de internet internatbrinzen @,yandex.ru
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Tanas Olga intematbrinzeni@yandex.ru
024659340

Tipul procedurii de achizi{ie Сеrеrеа ofertelor de preluri l
Licitatie deschisй п Altele: flпdiса|il

obiectul achizitiei Peste рrераrаtе si сопsеrче de peste

Cod СРY l 5800000-0

vаlоаrеа estimatй а achizitiei 200000.00

Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdica diп cadrul
ро r t al ul ui guч er паm е пt al www. mt е пdвr. gоv, md)

Nr: осds-ЬЗwdр1 -MD l бз9379000465
Link:
https://achizitii.md/ro/publ icltender/2 l 0485 З 5/

Data publicйrii апuц!чlчi de раrtiсiраrе lз.|2.2021

Data (datele) qi rеfеriп{а (referin{ele) рuЬliсйrilоr
anterioare in Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй
anuntul respectiv Иuрd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri l Servicii п Luсrёri п

Contractul de achizi{ielacordul-cadru se rеfеrй la
uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Еurорепе

Nul Dап

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat l Buget СNАЙ п
Buget CNAS п Sursе externe п
Alte surse: [Iпdicatil

Data deciziei de atribuire л сопtrасtului de
achizitie/ асоrdчlчi-саdrч

29.|2.2022

Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic Viocris-Impex SRL
Nr. qi data сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordului-
саdrч

Nr:6
Data:1 0,01.2022

yаlоаrеа contractului de achйitie/acordului-
саdrч

F'йrй ТVА:124599.00
Inclusiv ТVА: 1 495 1 8.80

теrmеп de valabilitate з1.|2.2022
теrmеп de executie 0|.07.2022



ry. Date cu privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul modificirilor Mic;oiiЙi чiГоrii .ontru.t"l"iT--
Majorarea valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ livrare/
рrеstаrе п
Modificareh termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele: [Iпdicatil

Temeiul juridic legea 131 art 76 а|п 12 d) uп nou contractant
inlocuiegte contractantul inilial, iп alte cazuri
decit cele prevйzute la alin. (7) pct. 3).

Сrеqtеrеа pre{ului in urmа modificйrii (duрd
caz)

пu

Modificarea апtеriоаrf, л contractului de
achйitii рчЬliсе/асоrdului-са dru (duрd caz)

пu

Alte informatii relevante

V. I)escrierea achizi{iei inainte Ei dupi modificare:
(Se vor iпdiса пatura;i аmрlоаrеа lucrdrilor, пatura;i сапtitаtеа sau yaloarea Ьuпurilоr, паturа;i аmрlоаrег
serviciilor)
_ Gruрul de lucru а decis miсsоrаrеа contractului пr б din 10.01.2022 cu suma de 81795.33 lei din rnotivul
soldului ramas ре contract. Dupa miсsоrаrе suma contractului va constitui 6'7'72З,47 lei.

VI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе au fйсut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argtlttteпtele modificdrii coпtractului de achizilie/acordului-cadru)
. Grupul de luсru а decis miсsоrаrеа contractului пr б din 10.01 .2022 cu slllIa de 81 795.33 lei din motivul soldLrlLri
ralTlas ре contract. I)upa miсsоrаrе suma contractului ча constitui 6172З.47 lei.
Rezu ltateIe exaln inirii :

iп baza deciziei gгupuluide luсгu de rTodificare а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.6 din 06,09.2022 а
fost incheiat acordul adilional privind miсsоrаrеа contractului пr 10 din 10.01.2022

сопduсйtоrul pului de luсrч:

vciý\

(Sеmпdmrа)

uп, Сhisiпdu, sos. Нiпсе;ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
l; www.teпder.gov.md

Solu|ioпarea Coпtesta|iilor: muп, Сhiqiпdu, bd. $tеfап cel Mare qi Sftпt, l21 et. 4; tel..022-820-
е- m а i l : с опt es t at i i (d,а пs с. m d ; w,ww, а п s с. m d

Denumire ореrаtоr
economic

ntreprinderea:,
Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
сч caoital striin

Nr. qi data acordului
adi{ional

vаlоаrеа modificirilor

Fйri ТYА

Viocrs-Impex SR[, 68162.77 81795.33



DARB DE ISEAMII
privirnd modificarea contractului

der ach izi{ii publice/acordului'-cad ru

Nr. 

- 
J/ din, J O. tu.-l p,Z I

f)ate cu privire la autoritatea contractantl:

il. I)ate cu privire la pro,cedura de achizi{ie:

III. lDate cu privlire la contractul de achizi{1ie/acordullcadru:

l)enumirea ar utoriti{ii contractante Cenrtrul de plasarnent pentru persoane

vdrstnice si persoane cu dizbilita{i

l.ocalitate com. Cocieri. r. Dubdsart

ItDNO 1007601011401

r{.dre,sa str.lf armuluio2"B"

I\um[r de telefon 024852580,0248'42019

l\umir de faL:r

l0-mail oficial
,Adresa de irtternet cp.cocieri I @,anas.md

.Pers,oana de contact Mirtcul T amaral Agatiev Tamarzt

Tipurl procedturii de achizifie Cererea ofertelor de PreJuri I
Licritatie deschisd r: Altele: [InalicaPiJ

Obiectul achizi{iei

Cod CPV

Produsele alimenlare pentru I jumdtate a

anului 2022

1 5800000-6
536' 210.00 lei\/-lr.oroo osfimqfi q qahiz

N* qt ttt*:'ul procedurii (se va indica din cadrul
n n v t,,t I t il u i q 1 N er n dme nt al wwu. mt e:n de r. go y.utD

Nr: 210056216
tink:ocds-b3wdp I -MD- | 65217 9 65 5 633

b"t,, p"bttditii anunlului de parrticip:rre t0.05.2022

D"t,-G"t"i.l qi .*.f".inlalrefbrinlft:) Ptlictrrrilor
anterrioare in Jurnalul Oficial al ffniunii Emropene

priv'ind proiectul (proiectele) la care se referfl anun{ul

respectiv (dlnPd caz)

funuri n Servicii n i-r"rcriiri Ifipot 
"otttt'actului 

de achizi{ie/ar:ordului-cadru
Nul Dal

Buget de stat n Buget Cl'l,A.lM n

BuLset CNAS n Surse exterrre tr

Nr.29 din 08.062422

C-,tr*ttt de achizilie/'acordul-cadru se referi la un

proiect qi/siau program finan{at din fonduri ale

Uniunii Eu
Sursa de fimran{are

Our" O..iriei de atribuire a contrac'tului de achizi{ie/

SAIL Villa Prodottti
Denumireat operatorului economic

N" $i d"t",iontractului de :achizi{ie/arcordului-cadru
Dlltat 14.06.2022
FdLrd TVA: 17 2 86,2,50 lei

Vall""."" .ir"tia"ttt"i dle ar:hizi!:ie/acordului-cadru
Inclusiv TVA: 2017 435,00 lei

31.10.2022Termen de valabilitate



llipul contractului de achiizi{i,e/acordului-cadru Bunuri r Servicii I Lucrdri I
Contrractul de achizi{ie/acorclul-qrdru se referi la un
proiect gi/saru program finanfart din fonduri ale

Uniurnii Europene

Nu r Dal

Siursar de finaLrn{are Bus,et de stat n Iluget CNAM I
Bugr:t CNAS n Surse externe r:

Alte surse: flndicafil
Data decizieji de atribuire a contracturlui de achizifie/
arcorclului-caclru

Nr.29 din 08.06.202\2

Denu mirea 0peratorului economic SN, Nobil Prest

lrlr. qii data contractului de achizi{ie/acordului-cadrut Nr: 46

Data:14,06.2022

\y'aloarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fdrd TVA:l I 025.00 ler

lnchrsiv TVA: 13 230.00Iei

llermen de valabilitate 31.r0.2022

llermen de execufie 30.09.2022

Itipul contra,r:tului de ach,izi{iie/acordullui-cad ru BunLuri I Servicii r: Lucrdr:i I
(lontractul de achizifie/a.cor'dul-cadru se referl la un

;rroiect qi./s,a,u program, finan{at diin fonduri ale

lUniunii Eur,o'pene

Nun Dal

lSursa de finaLn{are Sglet de stat I Buget CNAIvt n

Bug;et CNAS n liurse externe I
Alte surse: trn4iratil

Oata aecizierji de atribuire a conl;ractrului de achizifie/
:acordului-cadru

Nr.il9 din 08.06.2022

Denumirea (Dperatorului economic SRL Discont-'l

Nr. qri data contractului dle ar:hizi{ie/acordului-cadnu Nr: 47

Data:14.06.2022

Valc,area contractului der achizi{irl/acordului-cadru FhrilTY A:213 70"llq Et --Inclusiv TY A: 242 437,80 leii

Terrnen de valabilitate 31.10.2022

Termen de rlxecutie 30.1)9.2022

Itv. Date cu privire ln mordificiirile necesare a fi efectuate:

.Descrierea achiziliei inainte ;i dupi modificare:V.

Tipul modillcirilor Micsorarea valorii contlacltlU! r
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executare I livrarel

prestare |]

Modificarea termenului de valabilitate n

Rezelierea contractului t:
Alrele: ttrndicatil

Temeiul iur:idic
C*$1""* irretutui in urma modificilrii (dupd

caz)

nno,tihca""ar anterioari a contractului de

achizitii nublice/acordulLui-cadrur (du1td c!4 
-Alte infornratii relevant'e

m

modific

45 dir 14.1)6.2tt22 cu luma rnr

ll
initit
551



\/I. Descrierea circurnstan{elor care au fdcuLt necesarfl modificarea:

l. Contractul nr.45 din 14.06.2022. care a fost inrcheeat cu operatorul economic SRL Vill4 Prodotti,

centrul nu 6ddea comandi la pr:odusele alimentare mai scupe, deoarece nu se incadra in norma

cheltuielilor in bani pe zi pentr:u asigurarea beneficiarilor cu produsele alime:ntare.

in urma. celor 
"*puri,, 

a fost Lati decizia de a micqora urmltoarele prorCuse alimentare: Carne de

bovin6 frrd.s - W:g4 kg; Pelimeni de porc - 150kg; Aripioare -l00kg; Salam semiafum4l - 30kg;

$uncd a^sorri - 30kg; Mu$qhi dle porc - 30kg; Mici -65kg; cirn6giori -64,5k9.

2. In leg;bturA cu sfirqirein terrnenului de executarre a contractului nr.46 rCin 14.06'2022 l,are a fost

inchiseat cu operatorul economic I]RL Nobil Prest, centrul nu reuqegte sd intrebuinleze pozilia de oud

intotalmente.
Astfel, a. fost luatd decizia de a micgora pozilia Oud -720buc'

3. Confi.actul nr.4'7 din 14.06.20',22 care a fost incheeat cu operatorul economic SRL Discont-T,

unile produs,e au fbst livrate cu un pret mai sc6zut, ia,r produsele lactate din cetuza sfErqirii tenlrenului de

executare nu reuqeqte sd serveascd integral.

Reegincl din cele expuse, sa luat frotarirea de a micgora urmbtoarele produse alimentare: Fdind de

griu doar suma de 295;80 llei; l'aitei de casd cu ou doar suma de 107,50 lei; Lapte paiteurizat -
66L; Chefit'-246L; Lapt,e co,rdsit - 41,50L;E\frnzd de vacd 90 - 64,50kg; Smintibd15% -

40,60kg; Eifinzd moaler icaE; - lkg; ciocolate - 2buc1\i; cruasan - 2 bucd{i; Pegtd de mare

congelat scumbria (macrou cu cap) -- q8z,72lei; Hereng slab sdrat - 25k'g; Magiun din fnere - 16

Uuciti; Unt de vaci crestianLscaia 129ro- 456,001ei; Unt de vaci - 70,80 lei'

VII. ]Rezultateleexannindrii:

in baza cleciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achizifie nr'11-011 y+,ry'
nr.46 din v+.06.202inr. +z .fin 14.06.2.022au fost inicheiate acorduriadilionale nr.78 din29'49'2022"nr'

irn 30

Denumire oPerator
economic

inltreprinderrea:
Cu capitarl
autohton/
Cu capiterl

mixt/asociere/
f". ^onirlql sl'riir

Nr. ;i. data acordului
adi{ional

Vaklarea modificit
ca7)

lor (dup[

FirI TVA ln< usiv TVA

29.A9.2022 51l76,20 t4rl.44
SRL Villa lP'rodotti Nr l9

SRL Nobil Prest Nr.78 29.09.2022 1764,00 1 16,80

SRL Discont-T Nr.8l 30.a9.2022 r:t37 r,-16 6986,56

Cornducitro,rul gruPului de lucm:

JBragari Anastasitl
(Nume, Prenume) W

Exccutor: Aga,ticv Tamarl[-ccon()ml:t)
Tcl:0248525110 

"@.7



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/

Nr. 11_ din din 03 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipove
ni

Localitate MD-4124, MOLDOVA, Cimişlia,
s.Lipoveni, s.Lipoveni

IDNO 1012620011066

Adresa MD-4124, MOLDOVA, Cimişlia,
s.Lipoveni, s.Lipoveni

Număr de telefon 024171234

Număr de fax 024171234

E-mail oficial valentinabirsa71@mail.ru
liceul.lipoveni@mail.ru

Adresa de internet lislipoveni.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Barsa Grigore 024171234
liceul.lipoveni@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
]

Obiectul achiziției PRODUSE ALIMENTARE PENTRU I
JUMĂTATE A ANULUI 2022

Cod CPV
1580

0000-6 - Diverse produse alimentare

Valoarea estimată a achiziției 665 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:
Link:

Data publicării anunțului de participare 14 dec 2021, 16:02
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 □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanțare Buget de stat □ 20036882

Data deciziei de atribuire a contractului de Nr. 2 din 30 decembrie 2021 28

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
mailto:valentinabirsa71@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/budget/20036882
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achiziție/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic ALIM TOTAL SRL
Nr. și data contractului de achiziție/ Nr:1

Data:11.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 243632.30
Inclusiv TVA: 214195.40

Termen de valabilitate 30.11.2022
Termen de execuție 30.11.2022
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu □

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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării
(după caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul
actualizat al contractului de achiziţii
publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate
anterior și valoarea acestora]

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)
PRODUSE ALIMENTARE PENTRU I JUMĂTATE A ANULUI
2022______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

din cauza războiului din Statul vecin, Republica Moldova duce lipsă la produsele de
import și/sau autohtone. Dacă totuși produsul există pe piață internă, vânzătorii angro
refuză vânzarea către agenții economici sau prețul acestora este majorat consierabil,
din cauza crizei în domeniul produselor alimentare, care abia își ia amploare, atât la
nivel global cât și regional. Situația economică instabilă ne obligă să ne confruntăm cu
factori economici duri, fluctuații de creștere a prețurilor la toate produsele alimentare,
inclusiv și autohtone, precum și majorarea costului a resurselor energetice și a
carburanților. Mai mult ca atât, prin Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24 februarie
2022 a fost declarată stare de urgență pe termen de 60 zile, în legătură cu războiul
regional din Ucraina.
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Denumirea lotului
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ardei dulci galbeni,roșii,
verzi,Proaspete,calitate superioară, in
cutii din carton de 10 kg,HG 520 din
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 24
5

41
.1

8

44
.4

7

10
08

9,
10

10
89

5,
15

banane,proaspete ,calitative,în cutii de
carton de 20 kg,HG 520 din 22.06.2010
certificat de inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 54
0

20
.7

7

24
.9

2

11
21

5,
80

13
45

6,
80

cartofi,Tuberculi întregi, uscaţi,
necontaminaţi, sănătoşi, fără atacuri
de boli sau insecte care să le facă
improprii consumului, fără urme
vizibile de substanţe străine, fără
vătămări produse de frig.,Mature, cu
o coajă densă,calitative,fiecare
bucata nu mai mica de80 grame , in
saci de30 kg,CALITATIV HG 520 din
22.06.2010 cerificat de inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 400 5.
06

5.
47

20
24

21
88

ceapă,Rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele dăunătoare, fără
umeditate excesivă la
suprafaţă,calitative, ,fiecare bucata nu
mai mica de50 grame in saci de
25kg,CALITATIV HG 520 din
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 325 5.
90

6.
37

19
17

,5

20
70

,2
5

covrigei cu mac,Calitate superioara, in
cutii de 6 kg, HG 520 din 22.06.2010

SRL ALIM
TOTAL

kg 45 20
.7

1

22
.3

7

93
1,

95

10
06

,6
5

crupă de arpacaș mărunțită HG 520 din
22,06,2010 ambalaj în pungi de
polietilenă 1,0 kg

SRL ALIM
TOTAL

kg 30 7.
32

8.
78

21
9,

60

26
3.

40

crupă de griș mărunțită HG 520 din
22,06,2010 ambalaj în pungi de
polietilenă 1,0 kg

SRL ALIM
TOTAL

kg 80 9.
32

11
.1

8

74
5,

60

89
4,

40

hrișcă boabe întregi, calitatea I HG 520
din 22,06,2010 ambalaj în pungi de
polietilenă 1,0 kg

SRL ALIM
TOTAL

kg 120 30
.0

0

36
.0

0

36
00

43
20
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magiun din fructe,Sterilizat,calitate
superioară, în borcane de sticlă de
0,72 kg,HG 520 din 22.06.2010

SRL ALIM
TOTAL

kg 8,72 19
.4

7

23
.3

7

16
9,

78

20
3,

79

mandarine-clemantine-
portocale,Proaspete,calitate
superioară, in cutii din carton de 10
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de
inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 835 20
.3

9

24
.4

7

17
02

5,
65

20
43

2,
45

mere sort GOLDEN,Proaspete,calitate
superioară,fiecare bucata nu mai
mica de 100 grame in cutii din carton
de 20 kg,HG 520 din
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 515 7.
56

8.
17

38
93

,4
0

42
07

,5
5

morcov,Rădăcina proaspătă, întreagă,
sănătoasă, curată, fără vătămări
cauzate de insectele
dăunătoare,fiecare bucata nu mai
mica de 150 grame, Portocalie,
uniformă, corespunzăto
speciei şi gradului de maturitate al
legumei
in saci de 25 kg,HG 520 din
22.06.2010 cerificat de inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 345 5.
99

6.
47

20
66

,5
5

22
32

,1
5

Paste de tomate 25%,calitatea întîi,Sm
247:2004, sterilizatăHG 520 din
22.06.2010

SRL ALIM
TOTAL

kg 100 26
.8

3

32
.2

0

2
68

3

32
20

pătlăgele roșii ,Proaspete,calitate
superioară, in cutii din carton de 10
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de
inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 225 24
.6

3

26
.6

0

55
41

,7
5

59
85

pătrungel, mărar ,Proaspete,calitate
superioară, in cutii din carton de 1
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de
inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 26 62
.6

9

67
.7

0

16
29

,9
4

17
60

,2
0

Porumb dulce conservat boabe
sterilizat Calitae superioara in cutii
conserve de 0.450kg,HG 520 din
22.06.2010

SRL ALIM
TOTAL

kg 48 21
.8

2

26
.1

8

10
47

,3
6

12
56

,6
4

prune proaspete,Proaspete,calitate
superioară, in cutii din carton de 5
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de
inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 261 21
.6

4

23
.3

7

56
48

,0
4

60
99

,5
7

sare iodată de uz alimentar HG 520 din
22,06,2010 ambalaj în pungi de
polietilenă 1,0 kg

SRL ALIM
TOTAL

kg 45 4.
17

5.
00

18
7,

65

22
5

sfeclă roşie,Rădăcina proaspătă,
întreagă, sănătoasă, curată, fără
vătămări cauzate de insectele
dăunătoare,calitative,fiecare bucata
nu mai mica de 150 grame, in saci
de10 kgHG 520 din
22.06.2010cerificat de inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 45 6.
57

7.
10

29
5,

65

31
9,

5

sruguri de masă,Proaspete,calitate
superioară, in cutii din carton de 5
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de
inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 439 19
.4

4

21
.0

0

85
34

,1
6

92
19
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Suc din fructe reconstituit limpezit în
borc 3L in asortiment,fara aditivi
alimentary,nu mai mult 300kcalHG 520
din 22.06.2010 cerificat de
inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

litre 628 7.
33

8.
80

46
03

,2
4

55
26

,4

Ulei vegetal floarea
soarelui,galbenăRafinat,dezodorizat,în
sticle de 5 litre,Limpede, fara suspensii
sau sedimente,Transparent, fără
sedimenteHG 520 din 22.06.2010

SRL ALIM
TOTAL

litre 405 31
.9

2

38
.3

0

12
92

7,
60

15
51

1,
5

varză verde,Căpăţini proaspete,
întregi, sănătoase, curate, pe deplin
formate, tipice soiurilor botanice după
culoare şi formă, fără atacuri de boli
sau insecte care să le facă improprii
consumului, , fără urme vizibile de
substanţe străine, fără vătămări
produse de frig,Dens sau mai puţin
dens, dar nu seci,0,6 kg, in saci de10
kg,HG 520 din 22.06.2010cerificat de
inofensivitate

SRL ALIM
TOTAL

kg 888 9.
97

10
.7

7

88
53

,3
6

95
68

,8
6

10
58

50
,6

8

12
08

62
,2

6

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/ s-a decis
încheierea acordul adiţional privind micșorarea sumelor în felul următor

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

Alim Total SRL -105850,68 -120862.26

Conducătorul grupului de lucru:

_ BĂRSA GRIGORE ____ ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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DARE DB SEAMA
privind modificarea contractului de achizi{ii publice

Nr. 4712 din 30 septembrie 2022

L Date cu privire la autoritatea contractantйl

Denumirea autoritйtii contractante Ip universitatea Tehnicё а Moldovei
Localitate nrun. Chisinйtr
IDNo 1007600001506
Adresa rпuп. Chiýinбu, bd. ýtefan сеlМаrе, lб8
Nчmйг de telefon 022-2з-,l8-61
Numйr de fax (022) 2з-85-04
E-mail oficial rectorat@adm.utm,md
Adresa de internet https:i/www.utm,md
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Esenia Turclrin, 078809708,
esen ia,turch i n@adm.utm,md

П. Date сч privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

ПI. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul рrосеdurii de achizi{ie Сегеrеа оfеrlеlог de рге{uгi п

Licitalie deschisй й
AlteIe:

obiectul achizitiei Eclripament IT
Cod СРV з0200000- 1

vаlоаrеа estimatй а achizitiei 2.852.200,00 lei
Nr. qi link-ul рrосеdчrii (se va iпdiса diп cadrul
portalului guy еrпаmепtаl чlwуу, tцt?цdеr. gQ,y, !пd)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 бЗ'l 828544124
Lin k-ul : https ://mtед@
Ь3 wdp 1 -MD - 1 бз7 8285 4 4]24

Data publicf,rii anuntului de participare 25 noiembrie2021
Data (datele) qi rеfеriп{а (referin{ele)

рuЬliсйrilоr апtеriоаrе in Jчrпаlчl Oficial al
Uniunii Ечrорепе privind proiectul (proiectele)
la саrе se rеfеrй апuп{чl respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cad rч вчпчri М servioii п Luсrбri п

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй
la uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din
fonduri ale Uniunii Еurорепе

NuИ Dап

Sursa de finan{are Buget de stat в Buget CNAM п
Buget CNAS п Sчrsе externe tr

Alte surse: Buset рrорriu
Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ acordului-cad rч

Decizia de аtгiьLrirе а cotrtгactului de achizitie
rrr. 47 din 2l aprilie2022

Dепumirеа ореrаtоrului economic "ACCENT ELECTRONIC" SA
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
саdrч

Nг: ll
Data:24 mа|2022

vаlоаrеа contractului de achizitie/acordului- Fбгб 'ГVА: l .l2l .З33,33 lei
cadru Inclusiv ТVА: 1.345.600.00 lei
теrmеп de valabilitate 3 l dесеrпЬriе 2022
Теrmеп de executie l20 zile calendaristice dupб sеmпаrеа contractului



Iv. Date сu рriчirе la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

I)еsсriеrеа achizi{iei inainte qi duрй modificare:

vI. Descrierea circumstantelor саrе au fйcut песеsаrй modificarea:

iп lеgЙtuгё ct-t itllрuпегеа mai tпultоr sanc{iuni de сdtге Uniunea Еuгореапё fаlа de Fеdеrа{iа Rus6,
ргiпtге саrе;iехроrturilе de anutnite рrоdusе 9itehnologii, sub iIlcideIl{a сйrога cad qibunLrгile саrе
l"tГtТеаzd а fi livгate iп baza сопtгасtului пr. l l din 24,05.2022, nLl s-a геsресtаt termentul de liчrаге.
Deaselnenea а арЙгut necesitatea din раrtеа ргоduсйtоrilоr de а efectua чегifiсiгi in ргiчiп{а iпtгеgului
lan{ de livrаге, pinё Ia destinataгLll fiIlal, репtгu а se asigltгa сй bLrnurile Ilu чог ajunge irl Fеdеrа{iа Rusё.
Aceste vегifiсбri duгеаzё iп timp gi duc la ехtiпdеrеа пергечбzutб а trеrmепului de liчгаrе а Ьuпuгilоr irl
Republica Moldova.

VII. Rezultateleexaminйrii:

inbazaDeciziei CrupLrlui dеLuсгuгdеmоdifiсагеасопtrасtLrlLri cleachizilie пr. l1din 24mаi2022
а fost incheiat асогdul adilional пг. 1 din 30 sерtеrпЬгiе2022 privind mоdifiсагеа tеrmепului de Iiчrаrе а
Ьuпurilоr contractate iп baza сопtгасtului пr. l 1 din 24 паi 2022, рriчiпсl achizilia Echipamentului IT.

Сопdчсйtоrul grupului de luсru:

Аgеп|iа Achizi|ii РuЬl,iсе: пlttп. Сhisiпdu, sos. Htпcesti, 53; tel,; 022-820-703;fax: 022-820-72В;
е- m а i l : Ь ap@t епdеr, goy. m d ; www, t е п der. gоv. m d
Аgеп|iа NаSiопаld репtru Sоlu|iопаrеа CoпtestaIiilor; muп. Сhisiпdu, bd, $tеfап cel Mare si Sfdпt, l24 et, 4;
tеl,:022-820-б52; .fax; 022-820-65l ; e-mail; coпteslatii@aпsc.md; www.aп:ic.md

ч.

Tipul modificйrilor Мiс;оrаrеа valorii contractului п
Majorarea valorii contractului п
Modificarea tеrmепчlчi de liчrаrе М
Modificarea termenului de valabilitate п
RezeIierea contractului п
Altele: IIпdicayiI

Temeiul.iuridic [Iпdica|i actul поrmаtiv, articol, аliпеаtl
Сrеgtеrеа pre{ului iп чrmа modificilrii (duрd
caz)

[Se va iпdiса dасd ,se utilizeazd pre|ul actualizat al
сопtrасtului de achiziIii publice/acordului-cadruI

Modificarea anterioarй а contractului de
achizi{ii publice/acordului-cadru (duрd caz)

[Se vor iпdiса toate modifrcdrile operate апtеriоr
;i valoarea acestoral

Alte informatii relevante

Punctele
contractuale

Inainte de modificare Dчрй modificare

pct, 2. l

Liчrаrеа bunurilor se efectueazё de
сйtrе Furпizоr iп dесuгs de l20 zile
calendaristice dupб semnarea
contractului de cёtre ambele рёrti.

Liчrаrеа Ьuпurilоr se efectueazб de сёtrе Fчrпizоr
in decurs de 154 zile calendaristice duрй semnarea
contractului de сёtrе ambele рё(i.

б,:цl;д6.t:}jj:,: };)
; q","лt(i*& -i,,?nc;
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   Model-tip 
 

DAREA DE SEAMĂ  
de atribuire a contractului de achiziții publice   + 
de încheiere a acordului-cadru                             □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 
Nr.  3   Din  03.10.2022    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul-grădiniță ”Igor Crețu” 
Localitate Com. Găvănoasa, r. Cahul 
IDNO 1012620011077 
Adresa Com. Găvănoasa, r. Cahul 
Număr de telefon 0 299 57 121 
Număr de fax  
E-mail gimnaziulgavanoasa@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact Fedosova Oxana 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Lucrări de constructie a acoperisului sarpant la 
blocul principal (A) la IP Gimnaziul -Gradinita 
„Igor Cretu” din com. Gavanoasa, r-nul Cahul 

Cod CPV 45260000-9 
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) 

 Nr: 
Link-ul: 
 https://achizitii.md/ro/public/tender/21059762/  
 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:01.08.2022 Ora:1500  
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 Buget de stat + 
Buget CNAM □ 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059762/
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Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 604 324,817 MD 
 
 

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

 
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL «Granit-Grand Lux» - 
Profmarket Prim - 
ALARCON GROUP - 
Trend-Construct  
DOVINIK SRL  
 

4. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost solicitate 
(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: 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: 
 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data _31.07.2022, ora00:00), au fost depuse __ oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL «Granit-Grand 
Lux» 

1004611000470 Serghei Cilcic 

Profmarket Prim 1010600025874 Stratan Alexandru 
ALARCON GROUP 1017605003285 Terzi Alexandr 
Trend-Construct 1014603002065 Niculița Chirill 
DOVINIK SRL 1020611002342 DOBREV NICOLAI 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 01.08.2022_ ora 15.00_. 
 
Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 
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7. Documentele ce constituie oferta: 
 
 
 

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 SRL «Granit-

Grand Lux» 
185394
7.7 
MDL 

 1.buc   +  +  

Profmarket 

Prim 
 
190590

0 MDL 

1.buc   -  +/- 

 
ALARCON 

GROUP 
190598

0 MDL 
1.buc - +/- 

 
Trend-
Construct 

218754
4.8 

MDL 

1.buc - +/- 

 
DOVINIK 

SRL 
228572

2 MDL 
1.buc - +/- 

7.  

 
 
 
 
(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  

Отформатировано:  без

нумерации

Отформатировано: Шрифт: (по

умолчанию) Arial, 11 пт, не

полужирный
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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) 

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 

Denumirea lotului 

 

U
ni
ta
te
a 

de 
m
ăs
ur
ă 

C
a
n
t
i
t
a
t
e
a 

Operatori economici 

SRL 
«Granit-
Grand 
Lux» 

 

Profmark
et Prim 

 

ALARCO
N GROUP 

 

Trend-
Construct 

 

DOVINI
K SRL 

Preț 
unitar 
fără 
TVA 

C
or
es
p
u
n
d
er
e 
s
p
ec
ifi
ca
ții 
te
h
ni
ce 

Preț 
unitar 
fără 
TVA 

C
or
es
pu
nd
er
e 
sp
ec
ifi
ca
ții 
te
hn
ic
e 

Preț 
unitar 
fără 
TVA 

C
or
es
pu
nd
er
e 
sp
ec
ifi
ca
ții 
te
hn
ic
e 

Preț 
unitar 
fără 
TVA 

C
or
es
p
u
n
d
er
e 
s
p
ec
ifi
ca
ții 
te
h
ni
ce 

P
r
e
ț 
u
n
it
a
r 
f
ă
r
ă 
T
V
A 

Co
res
pu
nd
ere 
spe
cifi
caț
ii 

teh
nic
e 
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1 

Lucrări de 
constructie a 
acoperisului 
sarpant la 

blocul principal 
(A) la IP 

Gimnaziul -
Gradinita „Igor 
Cretu” din com. 
Gavanoasa, r-

nul Cahul 

  

1 
8
5
3 
9
4
7,
7
0  

2
2
2
4
7
3
7
,
2
4 

1 
90
5 

90
0 

2
2
8
7
0
8
0 
 

1 
9
0
5 
9
8
0  

 
2
2
8
7
1
7
6 

2 
1
8
7 
5
4
4,
8
0 

2
6
2
5
0
5
3
,
7
3 

2
 
2
8
5
 
7
2
2
  

27
42
86
6,
4 

 
(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) _ 
 
 
Pentru poziția Lotul 1,  Lucrări de constructie a acoperisului sarpant la blocul 
principal (A) la IP Gimnaziul -Gradinita „Igor Cretu” din com. Gavanoasa, r-nul Cahul 
 pretul cel mai scazut a fost propus de SRL «Granit-Grand Lux». Acest operator economic 
a fost desemnat câștigător. 

*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)  

 

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 3 
 Prețul fără TVA/noile 

valori 
Prețul fără TVA 

/noile valori 

SRL «Granit-Grand Lux» 
 

1853947.7 1853947.7 

Profmarket Prim 1905980 1905980 
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ALARCON GROUP 2097000 1905900 

Trend-Construct 2187544.8 2187544.8 

DOVINIK SRL 2676194.2 2285722 
 
 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei fără 
TVA/Punctajul 

acumulat 
Lotul 1  
Lucrări de 

constructie a 
acoperisului sarpant 
la blocul principal (A) 
la IP 
Gimnaziul-Gradinita 
„Igor Cretu” din com. 
Gavanoasa, r-nul 

Cahul 

1 SRL «Granit-Grand Lux» 1 853 947,70 
2 Profmarket Prim 1 905 900 
3 ALARCON GROUP 1 905 980 
4 Trend-Construct 

 
 

2 187 544,80 

5 DOVINIK SRL 2 285 722 

 
 

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 

Nu a fost cazul    
 
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire: 
Data solicitării documentelor confirmative: ____03.08.2022_________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ____04.08.2022________________ 

 
Data solicitării documentelor confirmative: ____28.09.2022_________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ____28.09.2022________________ 
 
 

Nr. 
d/o 

Descrierea 
criteriului/cerinței 

 
SRL 
«Granit-
Grand 
Lux» 
 
 

Profmarket 
Prim 

 

ALARCON 
GROUP 

 

Trend-
Construct 

 

DOVINIK 
SRL 
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1 DUAE   + - + + + 

2 Cererea de 
participare 

+ + + + - 

3 Declarația privind 
valabilitatea ofertei 

+ + + + + 

4 Oferta + + - + + 
5 Devizele formele 

F3, F5, F7 
+ + + +/(F5) + 

6 Garanţia pentru 
ofertă 1% 
 

+ + + + + 

7 Graficul de 
executare a 
lucrărilor 

+ + + + + 

8 Declarație privind 
experiența similară 
(lista lucrărilor 
similare executate 
în ultimii 3 ani, 
însoţită de 
certificări de bună 
execuţie pentru cele 
mai importante 
lucrări, în care să se 
conțină cel puțin un 
contract de lucrări 
similare a cărui 
valoare să nu fie 
mai mică de 75% 
din valoarea 
viitorului contract 
sau valoarea 
cumulată a tuturor 
contractelor 
executate în ultimul 
an de activitate să 
fie egală cu sau mai 
mare decît valoarea 
viitorului contract 
şi scrisori de 
recomandare). 

+ + + + + 

9 Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 

+ + + + + 
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ultimul an de 
activitate 

10 Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

    + + + + -     

11 Declarație privind 
personalul de 
specialitate şi/sau a 
experţilor 
propus/propuşi 
pentru 
implementarea 
contractului 

    + + + + -     

12 Lista 
subcontractanților 
și partea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de către 
aceștia 

    + + + - -     

13 Informații privind 
asocierea 

    + - + - -     

14 Angajament terț 
susținător financiar 
(se copletează în 
cazul asocierii) 

    + + + - -     

15 Angajament privind 
susţinerea tehnică și 
profesională a 
ofertantului/grupulu
i de operatori 
economici (se 
copletează în cazul 
asocierii) 

    + + + - -     

16 Declaraţie terţ 
susţinător tehnic (se 
copletează în cazul 
asocierii) 

    + + + - -     
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17 Declaraţie terţ 
susţinător 
profesional (se 
copletează în cazul 
asocierii) 

    + + + - -     

18 Aviz pentru 
participare la 
licitațiile publice de 
lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor 
eliberată de 
Minististerul 
Economiei şi 
Infrastructurii al 
RM 

    + + + + +     

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

    + + + + +     

20 Certificat de 
atribuire a contului 
bancar 

    + + + + +     

21 Certificat de 
efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor către 
Bugetul Public 
Național 

    + + - + +     

22 Ultimul raport 
financiar 

    + + - + +     

24 GARANȚIA 
PENTRU 
CALITATEA 
LUCRĂRILOR 
EXECUTATE 

    + + + + +     

25 Cifra medie anuală 
de afaceri în ultimii 
3 ani de minim 2 
250 000,00 lei   

 +    + + + -     

26 Disponibilitatea de 
bani lichizi în sumă 

    + + - - -     
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de minim 
500 000,00 lei la 
data de prezentării 
ofertei, disponibili 
în contul bancar ala 
întreprinderii, 
confirmate prin 
documente bancare 

27 Lichiditate generală 
de min. 100% 

    + + + +     - 

28 Manualul calității     + + - + +     

29 Lista specialiștilor 
atestați (diriginte de 
șantier) 

    + + - + +     

30 Disponibilitatea de 
personal angajat  

    + - - -     -- 

31 DECLARAŢIE 
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.
  

+     + + +     - 

32 Garanția de buna 
execuție 5% din 
suna contractului cu 
TVA.   
 

    +         

 
 

 
14. Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
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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. 
 
 
 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, 
în baza deciziei grupului de lucru nr. _05_ din _30.09.2022 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  
Lucrări de 

constructie a 
acoperisului sarpant 

la blocul principal 
(A) la IP 
Gimnaziul-Gradinita 
„Igor Cretu” din 
com. Gavanoasa, r-
nul Cahul 

SRL 
«Granit-

Grand Lux» 
1 1 853 

947,70 

MDL 

1 853 947,70 
MDL 

2224737.24 
MDL 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL «Granit-Grand Lux»      30.09.2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 

Profmarket Prim 30.09.2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 

ALARCON GROUP                     30.09.2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 

Trend-Construct 30.09.2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 

DOVINIK SRL 30.09.2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 

 
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 19. � 6 zile în cazul transmiterii 
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contractului este mai mică decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice 

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 
contractul

ui 
Data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul 
de 

valabilitat
e a 

contractul
ui 

fără TVA cu TVA 

1 
SRL 

«Granit-
Grand Lux» 

12 
05.10.2022 45200000-

9 1 853 
947,70 MDL 

2224737.24 
MDL 

31.12.2023 

 
25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
a contractului de achiziții publice  

 
Nr. 167/22 din 03.10.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 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  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preţuri 
Obiectul achiziției Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de 

montare a acestora 
Cod CPV 42500000-1 
Valoarea estimată a achiziției  720 000,00 fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650457036344 
Link:  
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1650457036344?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 20.04.2022 
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 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Surse proprii 

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-1650457036344
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650457036344?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650457036344?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650457036344?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 242/22 din 23.05.2022 

Denumirea operatorului economic SC „Ecolux” SRL  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 746 

Data: 08.06.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 518 890,03 

Inclusiv TVA: 622 668,04 

Termen de valabilitate 08.06.2022 – 31.12.2022 

Termen de execuție Termenul de livrare/prestare a 
bunurilor/serviciilor este de până la 10 
(zece) săptămâni din data semnării 
contractului. 

 

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

Tipul modificărilor  Prelungirea termenului de livrare a 
bunurilor şi de prestare a serviciilor de 
montare până la data de 31.10.2022 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice; 
Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu 
privire la activitatea grupului de lucru în 
domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu  

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu 

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

La data de 08.06.2022 a fost încheiat contractul nr. 746 privind achiziționarea 
ventiloconvectoarelor, inclusiv a serviciilor de montare a acestora cu operatorul economic SC 
„Ecolux” SRL, conform căruia termenul de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor este de până la 
10 (zece) săptămâni din data semnării contractului. În procesul de montare a 
ventiloconvectoarelor, autoritatea contractantă a constatat că utilizarea robinetelor, a coturilor și 
a izolației termice existente poate duce la scurgeri de pe suprafața țevilor și din sistemul răcire-
încălzire, acestea fiind în exploatare de mai bine de 20 de ani. Respectiv, s-a decis înlocuirea 
materialelor tehnico-sanitare, care, la moment, nu sunt în stocurile ASP și urmează a fi 
achiziționate de către autoritatea contractantă. Subsecvent, Furnizorul bunurilor este în 
incapacitate de a executa condiția contractuală cu privire la termenul de montare a acestora. 

Astfel, contractul nominalizat se modifică prin prelungirea termenului de livrare/prestare 
a bunurilor/serviciilor și expunerea în redacție nouă a pct. 2.1. din contract, după cum urmează: 
„Livrarea bunurilor, precum și prestarea serviciilor de montare va fi realizată în termen de 
până la 31.10.2022”. De menționat că suma contractului nu se modifică. 
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VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Modificarea termenului de livrare a bunurilor şi de prestare a serviciilor de montare a 
acestora este condiţionată de necesitatea achiziționării materialelor tehnico-sanitare de către 
autoritatea contractantă pentru înlocuirea celor uzate și care vor fi puse la dispoziția Furnizorului 
astfel încât acesta să asigure serviciile de montare a ventiloconvectoarelor.  Din considerentele 
menționate supra, la moment, Furnizorul este în imposibilitate de a executa obligațiunile 
contractuale în termenele stipulate în contractul de achiziţie nominalizat.  

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 358/22 
din 13.09.2022, a fost încheiat acordul adițional la contractul nr. 746 din 08.06.2022 privind 
achiziționarea ventiloconvectoarelor, inclusiv a serviciilor de montare a acestora, cu prelungirea 
termenului de livrare a bunurilor şi prestare a serviciilor de montare până la data de 31.10.2022, 
fără modificarea sumei contractului nominalizat. 

 
 

Denumire 
operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

 

 

Nr. şi data acordului 
adiţional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA, 
lei 

Inclusiv TVA, 
lei 

 

SC „Ecolux” 
SRL 

- Nr. 1053 03.10.2022 - - 

 
 
 
Preşedintele Grupului de lucru  
pentru achiziţii publice                                                                                 Gheorghe POJOGA                 
 
 
 
 
 
 
Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  
tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651 
e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md  
 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md/














DARE DB SЕАМД
privind modifi саrеа contractului

de achizifii publice/acoгdului-cad ru

Nr. lб din 30 septembrie 2022

autoritatea сопtгасtапtй :
I. Date cu privire la

I)ate сu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

пI. Date cu privire la contractuI de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumi rеа autoritalli .опБЙ"Б рrirпёriа TolratinLocalitate
s. Tohatin, muп, Chi
l 007б0 l 0078 l 5
s. Tohatin, st.. 9tББп cel Ма.е lNumйr de telefon 022 з8,12з6,022 ж72з8Num5r de fax 022 зsl2з6,022з87Б8E-mail oficial

Adresa de internet
tohatin.mdpersoana de corrtac

(пumе, рrепuпле, tеlеfоп, е

Tipul рrосеСuiП Се асЬИР
ЩСеrеrеа ofertelor 0е рЙ@Гпt-iсiиф
deschisй пАItеIе: [IпdicaiilObiectul achiziliei Prodase пlimепtаrе репtrч ffi;;- ЦlП;пul
2022 Io grаdiпi{а пr. 223 сliп соm. Tohotiп

vаlоаrеа estimaiй а achizi 247 900,00leiNr. qi 
_ 
Iink-ul р

р о r t а l u l u i gu v е rп а m е П t а l .... m t е n d е r, ооr, m d,i ryr,qgds."b3".WdP_L".Д_O.]_бýa7l2L5..5J,_З
Link-uI:
https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp l -MD- l 654'1 52155733?tab:contract-
notice

Data plrFlicйrii апчпtчtчЙБ рЙ
Data 

. 
(datele) qi ,е

anterioare in Jurпаlul Oficial al Uniunii Bu"op.n.
privind. proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrЙ апчпtrчI
respectiv (dupd caz)

Tipul сопtrасtчlui С" achffi Вuпчriý Servicii п Ltlcfari пcontractul c. u

Р,.чi..l. ýi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri aleuniunii Ечrо
Sursа de fiпап{аrе BugetCesta@

Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: [IпdicatiData decizi.r O"

acorduIui-cadru
D"nurnir"a ор".чt*uЙЪБпБЙБ I.I.,,PRoZoRo\ýKr LILIAN"Nr.9i data.on'

Data: 05.07.2022
Fёгё TVA:
Inc|usiv TVАa;ъl,итегmеп de valabiйte
зI.12.2022Теrпrеп de ;-ec"tie
20.07 .2о22-10 ,09 2о22

Cod СРV



Tipul contract Вuпuri fi Servicii п L*й.i .contractuI ое

р_"чi".1. ýi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri aleuniunii Ецrо
Sursa de fiпап{аrе Buget de stat Е- B"gФCNAM 

"Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: [IпdicatiData tlecizi.' O.

асоrduIui-саdrч
Dunu-i""uopffi

SRL ALIM ТОТЛТNr. qi data .on'"u.'u

Data: 05.07.2022valoarea cont"actul FirД ТVд: 6253lJ3
Inclusiv ТVА: ОqqГ,OSTermen de vaiabilitate зl,l2.2022Теrmеп de 20.07.2022-зi,Og.лп

TipuIcontra"tuluffi Вuпurifi fficontractul o" ui
Р,rчi..!. ýi/sau рrоgrаm finan{at din fопduгi ale
Uniunii Еч
Sursa de fiпап(аЙ Buget de stat fi Buget aNAM 

"Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: ПпdiсаtiData_decizi"' O" u,

асоrdчlчi-саdrч
Dепч m irеа оrrе"аtЙцЙrЙББББ ЛЧТ LUX СОМNr. qi data 

"ont.u"tu
Data: 05.07.2022
Fйгй ТVА: 284l
IncIusiv TVA:lбs,OOтеrmеп de valabilйte зl,l2.2022Тегmеп de execu{ie 2Lй.2022-з0.0L2022

TipuI 
"ont"actu Вчпчri fi Servicii п Б."а.i 

"contractul d

p:l."l. .si/sau рrоgrаm finan{at din fonduri aleUniunii ЕurоDепе
Sчrsа de fiпапlаБ BugetCesta@

Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: flпdiсqtiData decizi.' O.

acorduIui-cadru
Denumireaopffi

SC "vILLAPRODOTTI"
Nr. qi data 

"o;
Data: 05.07.2022
F5гй ТVд: 44б5OJ0
In"luriu tТДJзsвцБт"rmеп dсййБilitаtБ
з1.12.2022Теrmеп dе.*ЙчБ
20.07.2022зт.0т,юп
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Tipul contractului Ое acbizffi Вuпuri fi Servicii п Luсrйri пcontractul се acbii
glgiec! ýi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ;й
uniunii Ечrооепе
Sursa de fiпап{аrе Buget de stat ý Buget CNAM tr

Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: [IпdicatiData deciziei de atribui.e а@

асоrduIui-саdrч
Denumirea оrrеrаtоrulчi econo-ic
Nr. qi data сопtгасtчlui om Nr:40

Data: 05.07.2022
vаIоаrеа сопtrасtu lчiffi Fйrё ТVА: 76002,15

IncIuýiv TVA: 82б55,20
теrmеп de valabilitate з1.12.2022

20,07 .2022-з о,09.2022

Tipul modificйrilor Мiсаоrаrеа чаlоriiЪпtrасtчlчi
Маjоrаrеа valorii contractului п
моdifiсаrеа tеrmепuIчi de ехесutаrе/ liчrаrе/
рrеstаrе п
Modificarea termenului de valabilitate п
Reze|ierea contractului п

Temeiul juridic Legea 131/2015
D!у9!лЦ yupului de luсrч
S е m ic q ore aza ualoa, е а с оп tra" tul ui.
Nr. 42 сu 2933,23 lei iпсlusiч ТVД ;
Nr.43 cu 29575,35 lei iпсIusiч ТVд:
Nr,39 сu l0228,50 lei iпсlusiч TVA;
Nr.4l сu l8832,53 lei iпclusiy TVA
Nr,10 сu 26029,79 lei iпсlusiч ТVд

Modificarea апtеriоа.аffi
achizitii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

Nu esle cazul

Iч. Date сu рriчirе la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

v. Descrierea achizi{iei inainte gi dчрй modificare:
La data de 05,07,2022 au fost iпiicheibt ,ontroriiii пr. q2, пr, 4з, пr. з9, пr, 4] si пr, 40, саurmаrеаproceduriideаchizi|ieCoPNrjdiп09'06'2022,peпtru

achizi|ioпarea produselor аlimепtаrе репtrч trim. III al апului 2022 la grddiпi|a пr. 223 diп соm,Тоhаtiп.

Se micsoreazd sumа сопtrасtului пr.42 diп 05.07.2022 сч 2933,23 lei iпслusiч TVA, vаlоаrеаJiпаld аcontractului vа coпStitui 3798,73 lei iпсlusiч TVA.
Se micsoreazd sumа СОПtrасtului пr. 43 diп 05.07.2022 cu 29575,35 lei iпсlusiч TVA, vаlоаrеаfiпаtdа сопtrасtului vа constitui 40353,70lei iпсlusiч TVA,
Se micqoreazd suma coпtractului пr. 39 diп 05.07.2022 сч 10228,50 lei iпсlusiч TVA, vаlоаrеаfiпаldа contractului vа coпstilui 238бб,50 lei iпсlusiч ТVд.
Se micsoreazd sumа сопtrасlului пr. 4t diп 05.07.2022 cu t8832,53 lei iпсlusiч TVA, vаlоаrеаfiпаЛdа coпtraclului уа coпstitui 34747,47 lei iпсlusiч TVA.

Se micsoreazd suma coпtractului пr, 40 diп 05.07.2022 сч 26029,79 lei iпсlusiч ТVд, valoarea fiпаld аcontractului vа coпStitui 5б625,4 ] lei iпсlusiч TVA.



и. Descrierea_circumstan{elor саrе ач ficut necesari modificarea:La data de 05,07,2022 аu fost iпcheiat coпtractele пr. 42, пr. 4з, пr, з9, пr. 4] si пr. 40, саurmаrе а procedurii de achizi|ie СОР Nrj ocds-b3wdpl-MD_l diп 09.06.2022, ре:пtrчachizi|ioпarea produselor аlimепtаrе peпtru trim. II al апului 2022 la grddiпiya пr, 22з diп соm.
Тоhаtiп,

Аviпd iп vedere сd frесvеп|а zilпiсd а copiilor la iпstitu|ie variazd пч а fost песеsаrd procurarea аcaпtild|ii totale сопfоrm сопtrасlеlоr, deoarece соmапdа de produse аlimепlаrе ,-bPru' соrфrm песеsitd|ilоr,
de aici apare пecesitatea micsordrii valorii сопtrасlului.

Astfel,

Se micsoreazd sumа coпtractului пr.42 diп 05.07.2022 сч 2933,23 lei iпсlusiч
сопtrасtului уа coпstitui 3798,73 lei iпсlusiч TVA,

ТVД, vаlоаrеаfiпаld а

Se micqoreazd sumа сопtrасtului пr. 43 diп 05.07,2022 сч 29575,35 lei iпсlusiч TVA, vаlоаrеаfiпаld
а сопtrасtului vа coпstitui 40353,70 lei iпсlusiч ТVд.

Se micqoreazd sumа coпtractului пr. 39 diп 05,07.2022 сч I0228,50 lei iпсlusiч
а coпtractului vа coпstitui 23866,50 lei iпсlusiч ТVд.

TVA, valoarea fiпаld

Se micsoreazd sumа coпtractului пr. 4] diп 05.07,2022 сu 18832,53 lei iпсlusiч TVA, vаlоаrеаfiпаld
а сопtrасlului va coпstitui 34747,47 lei iпсlusiч TVA,

Se micsoreazd sumа сопtrасtului пr. 40 diп 05.07.2022 сч 26029,79 lei iпсlusiч TVA, valoarea fiпаld аcoпtractului vа coпStitui 5б625,4 t lei iпсlusiч TVA,

VП. Rezultateleexaminйrii:

iп baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.l8 din з0.09.2022а fost incheiate асоrdчri adilional privind miсgоrаrеа contractului

y-lflull.,oup\щleпaer.gov.md,,www.leпder.gov.md 
I

АgеПУiа NаУiОПаld peПtru SОluliопаrеа Ciпlesla|iilor: muп. сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sjiпt, t24 el. 4; tel,:022_820_652 ; fqх: 022-820-б5 1 ; е-mаil: сопlestalii@апsс.md; wwty.апsс.md
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Dепчmirе ореrаtоr economic

Iпtгерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capitaI

m ixt/asociere/
Сч сярitаl strtriп

Nr. qi data
acordului
adi{ional

vаlоаrеа mоdifiсйrilоr
_(dчрб caz)

Fйrй ТVА Inclusiv
тчА

l. I. "PROZOROVSKI LILIANr Cu capital
autohton

1 30.09.2022 2666,57 2933,23

L Сч capital
autohton

l 30.09.2022 257l7,70 29575,35

LUл \-tJivl Сu capital
autohton

1 30.09.2022 8523,75 l0228,50
Sc"vILLAPKoooTTl;
S.R.L.

Uч capital
autohton

1 30.09.2022 15693,78 l8832,53
SRL Lapmol Cu capital; 7

autohton ll/1
l 30.09.2022 24101,66 26029,79

ui de lчсru:

щ
ilice: muп. Сhisiпdu, sos,
Eov,md" www,lепdеr ооt

Нiпсеst : tel,: 022-820-703; fax: 022-820-728;

MU^

{т,ь
,щ
il_-

N
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr. 14 din 03.10.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ 
Localitate Chișinău 
IDNO 1005600034034 
Adresa str. Academiei 5 
Număr de telefon 022 738 169 
Număr de fax 022 738 149 
E-mail oficial  achizitii@ifa.md 
Adresa de internet www.ifa.md 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Marina Țurcan, Olga Bordian, 022 738 169 
tmaryna@gmail.com,  
bordianolea@gmail.com, olga.bordian@ifa.md 

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 Gas Mass Flow Controller 
Cod CPV 38410000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Valoarea estimată a achiziţiei nu depăşeşte pragurile 
prevăzute de art. 57, alin. (1) din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 privind achiziţiile publice. 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1663936829833 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663936829833  
Data publicării: 23.09.2022 

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://ifa.md/ro/stateacquisitions 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

Licitație electronică, Numărul rundelor - 3. Pasul minim 
– 1%. 

Sursa de finanțare □Buget de stat; 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 40 300,00 

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

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

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

mailto:achizitii@ifa.md
http://www.ifa.md/
mailto:tmaryna@gmail.com
mailto:bordianolea@gmail.com
mailto:olga.bordian@ifa.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663936829833
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653485913434?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653485913434?tab=contract-notice
https://ifa.md/ro/stateacquisitions
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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 17:00), a depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 
1. Labromed Laborator SRL 1012600001177 Ermicev Alexandr 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Labromed Laborator SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Cerere de participare prezentat 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 

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

Cerere de participare prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat 
Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din 
Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul 
împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului 

prezentat 

Date despre operatorul economic prezentat 
Declarația 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 

Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul 
public național (eliberat de Inspectoratul Fiscal) 

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 
Gas Mass Flow 
Controller 

Labromed 
Laborator SRL 40 300,00 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: nu s-a solicitat 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    



3 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu s-a solicitat 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur 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 s-au aplicat 
(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 s-au aplicat 
(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) 
Gas Mass Flow 

Controller 
Labromed 

Laborator SRL 1 buc 40 300,00 40 300,00 48 360,00 

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  

Labromed Laborator SRL 03.10.2022 e-mail - labromed.laborator@gmail.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  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mailto:labromed.laborator@gmail.md
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este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

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 

Labromed 
Laborator 

SRL 
Cu capital 
autohton 38/COP 03.10.2022 38425100-1 40 300.00 48 360.00 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, 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:     Țurcan Marina 
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DARB DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 4М _ din OЭ_аqФдцЬriе 2022 _

I. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

П. Date cu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

ПI. Date сu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

1

primdria соmuпеi cior escu

Соmuпа Ciorescu, muп. Сhi;iцРц_
1 007б0]0] 0437
MD-2089, Str. дlехапdru cel Вuп, пr. ]7
0-22-45-б8-72
0-22-45-б3-44

ail.ru,lпхаrlа

Во stап Natalia, 0-2 2 -4 5 -б8-7 2,

с о пt аЬ il it at е а. с i or е s сu@gmаil. с о m

сеrеrеа огепеlоr de
Ltcita|ie cteschisciI

prelurt п
Altele: [Iпdica\iJ

Diverse prod,use аlimепtаrеь
15800000-6Cod
1 055 000,00 lei
Nr: осrls-й 3 wdp 1-MD-1 64 1 83 4 60 04 63

Link:
lo ttp s : //mtеп de r. g ov. m d/te п d е rs/o с ds -
Ь3 wdp 1 -MD-I 64 1 8 3 4 60 04 63

10.01.2022

ГЦ:.::::::.: Вчпuri I servicii п Luсrйri п
DапNu

Buget de stat f Buget CNAM п

Buget CNAS п Surse externe п
Alte surse: [Iпdiсаti| Buget Local
23 FеЬruаriе 2022

". CREDOPRIM S.R.L.
Nr:32
Data:07 Martie 2022

ului- Fйrй ТVА: 4бб 101,85
Inclusiv ТVА: 508 320,00
31 DесеmЬriе 2022
31 Decembrie 2022

Dепumirеа autoritйtii contractante
Localitate
IDNo
Adresa
Nчmйr de telefon
Numйr dе fax
E-mail oficial
Adresa de internet
persoana de contact
(пumе, рrепumq tеlеfоп, e-mail)

Tipul procedurii de achizi{ie

vаlоаrеа estimatй а achizitiei
cadrul

, 
р о r t al ulu.i guy е r паm е пt а1 www. mt qпdе r, Е оu. !п. d)

Data publicirii anuntului de participare
Data (tlatele) qi referinfa (referin{ele) рчЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurпаlul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectul (proiectele) la саrе se
:iёrеrа anuntul resirectit (dupfi g62:1

Tipul contractului de

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
un proicct;i/sau рrоgrаm finan{at din fопduri ale
uniunii Еurtlрепе
sursa de finanJare

Data deciziei de аtrilэuirе а contractului de

athizitie/ acordului.cadru
Denumirea oDeratorului economic
Nr. ;i data contractului de achizi{ie/acordului-
саdrч
YаIоаrеа
саdru
теrmеп de valabilitate



Вuпuri servicii п Lucrйri п

Buget CNAS п
Buget,CNAM п
surse ехtеrпе п

Buget de stat

Alte sursе: Local
23 Fеhruаriе 2022

Casa cle WтА лS.д.r.
Nr: _lJ

Data:07 Mortie 2022
Firi ТVА: 48 740,80
Inclusiv ТVА: 58 48б 80
31 DесеmЬriе 2022
31 Decembrie 2022

J

Bunuri t Servicii л Luсrёri п

Nul Dап

Buget de stat f Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse exteme п
Alte surse: [IпdicaliJ Buget Local
23 Februarie 2022

Delmix Рrim S.R.L.
Nr: -ly'
Data:07 Martie 2022
Firi ТVА: 130 856,б4
Inclusiv ТVА: 155 438,56
31 DесеmЬriе 2022
31 Decembrie 2022

4.

Bunuri l Servicii п Lucrйri п
NuХ Dап

Buget de stat l Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte suгsez flпdicati| Buget Local
23 Februarie 2022

ltorulr SC Villa Pt odotti,ý.Д.Z.
Nr: _l5

Data:07 Martie 2022
Fйrй ТVА: 350 588,00
Inclusiv ТVА: 420 705,60
31 Decembrie 2022
31 Decembrie 2022

2

1

Tipul contractului d е achizi{ie/acordului-cadru
contractul de achizitie/acordul-cadru se rеfеrй la
uп proiect qi/sau рrоgrаm fiпап{аt din fonduri ale
uniunii Еurопспс

Nul Dап

Sursa de fiпап{аrе

Data decizici de atribuire а contractului de
ach izitie/ acord ulu i-cadru
I)enumirea opcratorului есопоmiс
Nr. ,ýi data contractului de achizi{ielacordului-
саdru
yаlоаrеа contractului
саdru

de achizi{ielacordului-

теrmеп de valabilitate
теrmеп de executie

Tipul contractului de achizilie/acorduIui-cadru
contractul de achizitie/acordul-cadru se rеfсri la
uп proiect ;i/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Еurопспе
Sursa de fiпап{аrе

Data deciiiei"'.de atribuir€ l,i.::: contractului de
achizitie/ acorduIui-cadru
Dспumirеа oneratorului economic
Nr.',ýi :data contractului de achizi{ielacordului-

Yаlоаrеа,'coniractului
cadru

de achizi{ie/acordului-

теrmеп de valabilitate
теrmеп de executie

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Contfactul de achizitie/acordul-cadru se referi la
uп proiect ;i/sau рrоgrаm finanfat din fопduri ale
Uniunii Ёu.орепе
Sursa'de fiпап{аr-ё

Data dёсйiеi de atribuire . а contractului de
achizitie/ асоrduIu i-саdru

.YЫ.о.ацеа '', contractului de' , achiii{ie/aCordului-
]]] ]]]]]] ] ]]]] ]]]] ]]]] ] ] ]

cadiu
теrmеп de valabilitate
Termen,de,executie



5.

Bunuri l Servicii п Luсrйтi п

N"| Da п

Buget de stat ! Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse exteme п
Alte sursez [IпdicaliJ Buget Local
23 Februarie 2022

" AVT Lttx Соm",S.л.r.
Nr: -36

Data:07 Martie 2022
Fёrё ТVА: 97 014,00
Inclusiv ТVА: 116 41б,80
31 Decembrie 2022
31 Decembrie 2022

6.

Bunuri l Servicii п Lucrйri п
N"l Dап

Buget de stat l Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse externe п
Alte sursez [Iпdicayi| Buget Local
23 Februarie 2022

Alim Totalý.Д.r.
Nr:37
Dфa:07 Martie 2022
Fйтй ТVА: 1З1 64б,13
Inclusiv ТVА: 353 б09,00
31 Decembrie 2022
31 Decembrie 2022

IV. Date сu privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Micsorarea valorii сопtrасtului I
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modifi сатеа termenului de execut arel liwarel
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezeliereacontractului п
Altele: [Iпdica{iJ
'Art. 7б аliп. (7) pct. 2) lit, а), Щ si Q ale Legii
RM пr. 13I diп 03.07,20]5 priviпd achtziliile
publice

[Iпdiсаli actul поrmаtiv, articol, aliпeatJ
[Se уа iпdiса
actualizat al

dacd se utilizeazd pr,e|ul
сопtrасtului de achizi|ii

a
J

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
uп proiect;i/sau рrоgrаm finanfat din fonduri ale
Uniunii ЕurоJrепе
Sчrsа de fiпап{аrе

Data deciziei de аtriьuirе а contractuIui de
achizitie/ acordului-cadru
Denumirea oDeratorului economic
Nr. ;i data contractului,dё'..achizitie/acordului-
саdru
Vаlоаrеа ,contractnlui
саdru

de achizi{ie/acordului-

теiйеп,de valatiilitate
теrйеп dё executie

Tipul contractuIui de achizi{ielacordului-cadru
contractul de achizitie/acordul-cadru se rеfеrй la
uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fontluri ale
Uniunii Еurорепе
Sursa de fiпап{аrе

Data decйiei je atiibuire а contractului de
achizitie/acordiiui-cadru,, :.,

Dепumirеа operatorului есопоmiс
'Ni. ,gi data ,cohtraOtu'lui de асhlzdiё/аiбrdului-

:: ]]: : :,j:]cadiu
уаlоаrеа =.contractului
саdrч

de achizi{ielacordului-

теrmеп de valabilitate
Теrmеп de ехесu[iс

Tipul mоdifiсйrilоr

СrеЕtсrса pre{ului in urmа modificйrii



-cadru

[Se vor
aпterior

iпdiса toate modfficdrile operate
yaloarea acestora

V. Descrierea achizi{iei inainte qi duрi modificare:
(Se vor iпdiса паturа qi аmрlоаrеа lucrdrilor, пatura;i caпtitatea sau yaloarea Ьuпurilоr, паturа ;i amploarea
serviciilor)
сопtrасtеlе sus-mепtiопаtе au fost iпсhеiаtе achizitioпarea produselor аlimепtаrе (Ьuпurilоr)
ре perioada Semestrului I al апului 2022. Са urmаrе а frесvепrеi scdzute а сорЦ]рr s.i а cre;terii
чеrtisiпоаsе а preturilor, а fost luаtd decizia de а dimiпuа сапtitаtеа de produse аlimепtаrе

оr аlimепtаrе а
сопtr act el or sus -mепti опаtе.

vI. Dеsсriеrеа circumstantelor саrе аu fйсut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса плоtiчеlе/аrgumепtеlе modfficdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)
са urmаrе а frесуепtеi scdzute а cooiilor si а чеrtigiпоаsе а preturilor, а fost luаtd decizia
de а dimiпuа caпtitatea de produse аlimепtаrе пеуа|оri|iсаtе si, respectiy, ýцц:!q сопtrасtеlоr de
achizitie а Ьuпurilоr produse аlilпепtаrе а lor sus-mепtiопаtе.

\1I. Rezultatele examinirii:

ЬЬа"а deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizitielacordului-cadru пr. 4М din " 30 "
&эрtqщЬriе 2022 а fost incheiat асоrdul adilional privind

Сопduсйtоrul grupului de lucru:

L.ý.
Аgеп!iа Achizilii Publice: пtuп. Chi;itl.dtt, ;os 02 2-82 0-7 2 В;
e-mail : Ь ap@t еп der. gov. m d ; www. teпder. gov. m d
А gепli а N аliопаl d р епtru S olu! i опаr е а С опt е s t а! i il or.

;fш:

4

Credoprim
,S.л.Z.

Сu capital
аutоhtоп 1 30.09.2022 -202 009,39 -2l9 зз2,40

Casa de Соmеr|
Vita S.R.L.

Сu capital
аutоhtоп 1 30.09.2022 - 30 348,40 -36 417,00

Delmix Рrim
,s.д.L

Сu capital
аutоhtоп 1 30.09.2022 -89 455,03 -106 247,48

SC "Villa
Prodotti",S.jt.l,.

Сu capital
autohtoп 1 30.09.2022 -231 862,80 -278lз4,1|

АVТ Ltlx Соm
лý.л.Z.

Cu capital
аutоhtоп 1 30.09.2022 -49 839,00 -59 806,80

Alim Total
ýR.a.

Cu capital
аutоhtоп 1 30.09.2022 -l99 244"74 -224154,20

652 ; fax: 022-В20-65 1 ; е-mаil: coпtestatii@aпsc.md; www,апsс.md

Modificarea апtеriоаri а contractului de

Alte relevante

/sKctptutC Iчап
, ,^*--*n*")

bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt, I24 et. 4; tel.:022-820-

vаlоаrеа modificйrilor
(duрй caz)

Denumire ореrаtоr
economlc

Nr. sidata acordului
aditional Firй ТVА Inclusiy

тчА

































DAREA DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.7 din 26.09.2022

Date сч privir,e la autoritatea contractantй:

Dепчmirеа aul|oritйtii contractante Рrimёriа or.Durleýti, mun.Chiqinйu
Localitate Or.Durleýti, mun. Chiqinйu
IDN() 007601009679
Adresa Or.Durleýti, str.Al. cel Bun, 13
Numйr de telel]on 02258з569
Numf,r de fax 022 58 44 78
B,-mail oficial durlestiprimarie(@gmail. com
Adresa de iпtеlгпеt www.durlesti.md
Persoana de с,опtасt(пumе, рrепlлmе, tеlеfоп,
e-mail)

saran Eleonora

Date сч privirr: la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa tп cazul tп care aufost solicitate clarificdri)

Tipul procedul.ii de atribuire aplicate Licitalie deschisй
Рrосеdurа de а chlzitie repetatil (duрd caz) Nr:
Tipul obielctului contractului de
ach izitie/aqord цlu i-cadru

lucrйri

Obiectul achйi{iei Lчсrёri de construc{ii complete sau parfiale 9i
luсrёri publice

Cod СРY 45200000-9
Ехрuпеrеа rnotivului/temeiului privind
аlеgеrеа proccldurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Necesitйlile localitйtii

Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
www.mtепdеr.g<)J,щd

Nr: 21060В49

Link-ul :mtender. gov.md/tenders/
mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -MD-
165908304б248

Data public бrii.29 .07 .2022
Platfbrma de ar:hizitii publice utilizatй п achizitii.md;
Anun{ de inten[ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: -____-_

Link-ul:
Tehnici qi instnrrmente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitalie electronicё пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat;
YаIоаrеа estimlntй \ei, ftrd ТVД) 490 000.00

Data solicit5rii сlаrifiсйrilоr 3 auo 2022.08:55



Denumirea ореrаtоrчlui economic
|Lхрuпеrеа succintE а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Вчпа ziua, va rчgаm sa publicati rechizitele
Ьапсаrе in чеdеrеа реrfесtаriigагапtiеi рriп
transfer la contul autoritatii contractante,
multumim anticipat,

Ехрчпеrеа ýu(]сiпti а rйspunsului Вчпа, ziua!!|lconform l,rm
репtrч оfеrtа va fi prezentata de саtге о banca
comerciala.

Data trапsmitrэrii (8 aug 2022,10:43

Modificйri operate iп documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

Rеzчmаtul modifi сйrilоr
Publicate in B,\P/altemijloacelor de
iпfоrmаrе (duрб gq.S

Termen-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr рrеlчпsi

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic

SRL,,Nouconst"

Informa{ii Pril"ind ofertele depuse Ei documentele de саlifiсаrе qi aferente DUдЕ prezentate de
сйtrе operartorii economici:

Documentatia de atribuire

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

[Iпdica|i пumйrul de zileJ

Рf,пй la tеrmепul-limitf, (data 26.08.2022, оrа 14:00), au depus оfеrtа ofertan{i:

Asocia{ii/
administratorii

1005б00012120

Dепчmirе
document

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic
Nouconst SRL

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпlat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа
tehnicб prezentat
Рrорuпеrеа
fiпапсiаrЁ

prezentat

DUAE prezentat

Garan[ia
pentru
оfеrtб

prezentat

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, пeprezeпtat, пu соrеsрuпdе

Propunerea
tehnicй

prezentat

Рrорчпеrеа
fiпапсiаrб

prezentat

DUAE prezentat

Nr. IDNo

1 odovenco Dorin



(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdiса iп coпformitate сч ceriп|ele diпdосumепtауiа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazulсdпd dосumепtu,| afost prezeпtat, dar пч corbspuпdeceriп|elor de саlifiсаrф

Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrчIui

economic

Рrе{чl
ofertei

(frfё ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea сч
specifica{iiIe

tehnice

Lucrйri
construc{ii
complete
parfiale
luсrйri
publice

de

Sau

9i

SRL Nouconst 4ll 475,76 m.р + +

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "соrеsрuпdеrеа сч сеriп|еlе dеъаlфсаrе" si "corespuпderea cu specifica|iile
tеhпiсе", Se va с(rпSеmпа рriп: ,,l" iп cazul corespuпdbrii si рriп ,,-'' iпЪаzut necorespuпderii)

репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sач сопfirmаrеа
cerin{ele stabilite iп documenta{ia de аtriьчirе
sciizut) s-a llolicitat:

чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu
(inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de

Data
solicitirii

С)реrаtоrul есопоmiс Informa{ia solicitati Rezumatul rispunsului
ореrаtоrului есопоmiс

Ofertan{ii resp inqi/descalifi ca{i :

Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot

Justificarea deciziei de а nu atribuii inclusiv ре lоtчri:

Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut
(iп cazul iп care iiп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe iпсlusiч de atribuire, se чоr
iПdiса toate critet,iile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic Motivul respin geriildescalifi cirii



Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va iпсlusiv репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|
sаu cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаluаrеа оiгеrtеlоr:

(Se va iпсlusiч iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаl lйrii ofertelor
Modificйrile or

tп ur-а ехаmiпiri, evaluirii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul рrосеdurii de аtriьчirе s-
а decis:

Atribuirea сопtrаrэtulчi de achizilie 4nclus/acordului-cadru:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Iпfоrmаrеа ореrаltоrilОr economici dеsрrе deciziile gruрчIчi de Iчсrч репtrч achizi{ii:

ochizi|ii se reolizea,zd iп conformitate cu prevederile ort. 31 ol Legii пr. 137 diп з iulie 2015 рriчiпd ochizi|iile
publice)

Anularea procedurii de achizilie publicй:

Теrmепчl rde аqtерtаrе pentru incheierea сопtrасtчlui:

Factorii de ечаlчаrе
Denumirea economic 1

Denumirea operatorului economic n

Denumirea o,peratoruIui
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,,NOUCoNS,г" L2.09.2022 dorin.odovenco@ nouconst. md

4

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatoruIui

есопоmiс

cantitate
Ei unitate

de mйsuri

Рrе{ul
inclusiv

(IЕrп ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТYА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Luсrйri de
construc{ii

complete sau
par|iale qi

luсrйri
nublice

SRL,,NoUcoNST,, m.р 411 475,тб 411 475,76 493 770.9



л
lп cazul in саrе valoarea estimatЁ а contractului
este mai miсё dесбt pragurile рrечЁzutе la art. 2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
gchizitiile publice
lп cazul Тп саrе valoarea еstimаtё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе decбt рrаgurilе рrечёzutе
la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iu|ie 2015
privind achiziTiile publice

П С zile Tn cazul transmiterii соmчпiсёrii рriп
mUloace electronice gi/sau fax п

(Selecto|i tеrmепul de asteptore respectot. Colculorea termenelor prevdzute de Legea пr. 7З1 din з iulie 2О75
privind achizi|iile publice, inclusiv о tеrmепеlоr de a$teptare, se efectueazd iп conformitate сч prevederile
T|TLULUl lV Capitcllul l (Calcularea Termenului) al Codutui Civil at Republicii Moldovo).

15 Сопtrасtul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

treprin
dеrеа:

Сч
capital

autclhton/
Сч

ca;rital
mixlt/asoc

ie re/
Сu

capital
strйiп

derea;
Сч
capital
autohton

Informa{iln privind achizi{ii publice dчrаьilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп ca:re la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a |псhеiаt
сопtrасt/с<lпtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Valoarea de achi;ui}ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor ;lentru care ач fost aplicate criterii de durabilitate
(leiMD):

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii drэ durabilitate:

Denumire

а

ореrаtоr
ului

economic

Numirul
gi data

сопtrасtulчi/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtчlui
Теrm
еп de
valabi
litate

al
сопtr
actulu
r/acor
dului-
cadru

fýiё TvA iпс|чýiчтvд

SRL

,,NoUCo
NST

16-Ар

26.09.2022 45200000_9 4|| 475Б76 49з 7,70.9
з1.12.2
022

Ач fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabi]e (achizitii
verzi)?

5



рriп prezeпta dore de sеаmd, grupul de lacru declard сd tеrmепul de aEteptare репtrч iпсhеiеrеаcoпtractului/contractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile рrечdzutе аi art. зZ iпп. 1З1 Ы Lejii пr.13I diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiite publice' 1, PreCam Ei сd Й cazul depiпerii coпtestaliilor Ei/saureceplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea oiftoM ехаmiпаtе si sоluуiопitе.

Рriп рrеzепtа dme de sеаmd, grupal de lucru репtrч асhiфii софrmd corectitadiпea desfфurdrii procedarii
de achixi|ie,fapt 1lепtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm pievedirilor legale iп vigoare.

Сопduсdtоrаl grupului de lucru

,$аrап Е|lеопоrа_



DARE DB SBAMA
de adjudecare а procedurii de atribuire

Nr. оссls-Ь3wdрl-МD-16606358571б9 din 03,10,2022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

i.S. "AclIllinistratia de Stat а Druщurilоr"Denumirea аutоritйtii contractante
MD 2004, muп. ClriEirrau, RM
1 003600023559
rnun. Clrisirrlu. str. Вuсuгiеi, 12 а

022 2231,79Nчmйr de telefon
022,146249Nчmйr de fax
aclrizitiiloasd.md
r,vww.asd.tndAdresa de internet
viоriса uгsr.lРе.."а"" de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

2, Date ctt privire la procedura de atribuire:

Licitatie rэuLllicaurii de atribrrire aplicate

Echiparllellte pentrll iпсеrсlгi de lаьогаtоr
рrосеdurа de :rchi

@iactului cle achizi{ie/

acordului-cadru
Ecltipamente pentru irrcercйri de laborator

obiectul ach

E*pon.r.u motivului/temeiului privind аlеgеrеа

рrосеdurii cle atribuire (itt cazul aplicdrii altor

ъtri decdt lici|a{ia deschisd,
Nr. : occls-b3wclpl-MD-1660635857 169P."".,tr." ,l- 

"t"tbuire 
(se уа iпdiса diп cadrul

р ort al ttlu i guy еrп аlпеп t al www. mtепdеr, gоу, пl,d) Гtttр s : //е- l i с itat i е. rT d/ac h i z i t i i/ 3 8 8 3 5 /ес lr i раm е nte-

Data pirbliclrii: l 6.08.2022

e-licitatie.mdPlatforma cle aclrizitii publice utilizati
Data:25,01 .2022.Цпuпt de inten{ie publicat in ВАР (dupi1 caz)

ГtФs;//_q.liqrlаtiр.шфаshLzitiVЗ_88ýlsс,hrрзmеШе-
rltrlt-itlсеrсагi-dе- la

T"t*rcl bi instrumente specifice de atribuire

ffiparlizarea mijloacelor fondului

гutiег репtгrt dгumuгilе publice паtiопаlеSursa de fiпап(аrе

Vrtloal,ea estimrrtй 0 е i, fdrо TVA)

3. clarificйri privind clocumenta{ia de atribuire:

Data solicitйrii clarificйrilor
Dепчmirеа о Jreratorului есопоmiс

rlerea suссiпtй а solicitйrii cle q]4ЦЦg4l9

Г*рчn"r"о succiпtй a l{ýpuцýц!Ц
Data transmiterii

Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modifi сйrilоr
Ptlclicct|i sttrsa ulilizald ;i da|a publicdrii]Быi.ut. in BAP/alte mijloacelor de inform:rre



[Iпdicayi пumiirul de zileJtermen-limitir de сlерчпеrе qi cleschiclere а

ofertelor prelungit (dupd caz)

Nr. Dепumirеа operatorului
economic

IDNo Asocia(ii/
ad nrinistratorii

Pre{ul ofertei
(йга TVA)

Lot I Mixturi asfaltice

!
2.

SRL,,Loklnera" l007600011 l05 Nicolai Iasilэas l4ll lUБ,UU

SRL Tecnos Quality" 1 0 1 7600006960 сiсlгпеi Апdгеi 1 500 000,00

Lot II Sol
SRL ..Tecrlos Qrrality" l 0 1 7600006960 сiогпеi Alrdгei 3 l 000,00

Lot III Agregate
] 0 1 7600006960 сiоrпеi Апdгеi l46 000,00

SRL,.Tecrlos Quality
Lot IV Веtоп de ciment

l SRL..Tecnos Qrrality" l 0 1 7600006960 сiоrпеi Arldrei 86 000"00

Lot Y Echipamente
luхiliаrе

l SRL,,Tecnos QLrality] l 0 l 7600006960 сiогпеi Arldrei 4 / UUU,UU

5. РАпй la termenuI-limitri (data 05.09.2022, оrа 10:00), au fost clepuse б (ýase) oferte:

б. Informa{ii privincl ofertrr clepusй ечаluаti ;i clocumentete cle calificare аfеrепtе DUAE prezentat de

сitrе ореrаtоrul economic calificat:

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrчlui есрцgmЦ

SRI- ..I-оkrтеrа" SRL..Tecnos Quality"

Documentele се constltule оIепа
-n пуiи. пrоzопtпl прпrрzепtаt. пLt с эrеsпuпdе)

рrооuпеrеа telrnicб
+ +

+ +

DUAE
Gаrап{iа perrtru oferlй

+ +

+ +

luuUu Luzl

Se t,a

Documente de caltllcare
.-.|.-, л,,.,- пл t,, l,a о пу о z рп l rlt ,r, чпt.tп(] rl

'll,\llШ'l 

\,LlIIqI\ l,vl,,--", --"

+ +iлl ^-ла.iапtо сimilяrя
lаlпr сопtгясlе ехеспtаtе:_,.l li + +

б..l"*t" prt"t"cl dоtбгilе specifice, utilajul Ei

echiparrreniul necesar pentru indeplinirea corespunzftoare а

сопtгасtu lui

+ +

+ +
бесlаrаliе privind perconalrrl de specialttate рrорus pelltгLl

,+,,l,,i

Duрi caz Duрё caz
Lista sulэсоrrtгасtап{ilог 9i parlea/pё(ile dln contract саrе

Dupd caz Dupd caz

iпйfпr fiпяпоiя Duрё caz Dupй caz

@s{iпеrеа tehnicЁ qi profesionalй а

oйuntului/*ruo.,lui d. oo.rotori ..o'o,,,_,i.i _d,,oa .оr,
tпr +дlr n in

Dupl caz Dr.rpё caz

Duрб caz DLtpi caz

Declaratie te{ stlst
гrллlл..+i.. +ёr+ cllet

пltоr рrоfеsiопаl
rlbtrrr fiпяпсiаr

Duрб caz Dupa caz

Duрб caz Пlrпй сяz

Сir,rа,t. afaceri atrltal5, рýЦ9еФзцц]_?qД
+ +



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

Denumirea lotului
Dепumirеа
орегаtоrчlui

economic

Pre!ul
ofertei

(fЪга ТVА)
Cant.

Corespunderea
сu cerin(ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сu specifica!iile

tehnice

Lot I Mixturi
asfaltice

SRL,,Lokmera" 4 i2 108,00 + +

Lot II Sol SRL,,Tecnos
C)ualitv"

3 l 000,00 + +

Lot III Agregate SRL,,Tecnos
Oualitv"

146 000.00 + .+

Lot IV Beton de
ciment

SRL,,Tecnos
Ouality"

86 000.00 l + +

Lot Y lichipamente
auxiliare

SRL,,Tecnos
Ouality"

47 000,00 + +

8. Репtru elucidarea uпоr neclitrit:i{i sau сопfirmаrе:l uпоr clate privincl соrеsрuпdеrеа ofertei сu

сеriп{еlе stabilite in documenta{i:r cle atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-a

solicitat:

Data solicitйrii 0реrаtоrul есопоmiс [пfоrmа{iа solicitatй Rezumatul rйspunsului
operatorului economic

9. Ofertan{ii respin;i/desc:rlific:r!i:

Denu m irеа operatorului еqqцgдцЦ Motivul res рiп gerii/descg!!fi сцrlj

10. Rеечаluаrеа ofertelor:

(se уа crlп.pleta iп cazul iп care ofertele au fost reeyaluate reperal)

Motivul reevaluйrii ofe rtеlоr
Modificйrile орегаtе

11. iп urmа examinirrii, ечаIчirii;i соmраrйrii ofertelor c|epuse in cadrul procedurii cle atribuire s-a

decis:

дtriьuirеа contractului de achizilie рuьliсй/асоrdulu i-cad гu :

f)епumirеа lotului Denumirea
operatorului economic

crrntitate
;i unitate

cle mйsurй

Pre(ul total
(fйrй ТVА)

Рrеlul total
(inclusiv ТVА)

Lot I Mixturi asfaltice SRL..Lokmera" 1 412 108,00 1 694 529,60

Lot II Sol SRL ".Tecnos QLra ty" 31 000,00 37 200.00

Lot III дgrеgаtе SRL..Tecnos Qrra ty" l46 000,00 l75 200,00

Lot IV Beton de ciment SRL,,Tecnos Qtra гу" 86 000,00 103 200,00

Lot V Echipamente auxiliare SRL."'Геспоs QLra ty" 47 000,00 56 400,00

12. IпIЬrmаrеа ореrаtоrilоr economici clespre cleciziile grupului de luсru репtru achizilii:

Dепumirеа operatorului
economic

f)аtа transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,,Lokmera" 20.09,2022 SIA RSдР, е-паil

SRL,,Tecnos Quality" 20.09.2022 ,SiIA RSдР. e-mail



(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicayi iп prtlceclura de а,п"iьuirе clespre deciziile gruptlui de lucru репtru

achizi|ii, se realizeazй il,t coпformitate ctt p)e,ederilu art. 3] cll Legii пr. ]'3] diп 3 iulie 20I5 priviпd achizi|iile

publice)

13. Termenul cle a;teptare pentru incheierea contractului:

(Selecta|i tеrmепul de a$Ieplare respeclat. Саlсцlаrеа tеrпtепеlоr pret,Йzbtle cle Legecl пr, ]3] diп з iulie 20]5

priviпcl achizi|iile publ|ce, iпсlu,siУ а tеrплепеlОr cle a;tepla re, ie efectueazd iп сопfоrmi|аtе cu prevederile

TITL(JL(JI IV Capitolul I (СаlсъЛаrеа Теrпtепultti) al Codttltti Cil,il al Republicii Moldoya),

14. Contractul cle achizitie/acorclul-cadru incheiat:

Рriп рrеzепtа dare de sеаtпd, grupul de lu7,u dec_lyr1 ,: 
',?:::.:.ii_.i:,::'::"T: :,:"'ii, ll,!","i,,i|,

ii'i,r!!,7,|"'iЁ",}i"r,ri", l;;';;;, ;'i;;;;r;;rctat (ехсерtап,сl саztп^ilе prellёtzttle с]е ar|. 32 аliП, (3) al Legii Пr,
-, : :l л -, .,: /л л", -- ^- лti,l,п йl. i l

l,,,.,, ),,,,.^-rй orunul г]r'

i:;:::,:,:;'il #i,','""iiii*;,,;;;:,,;;,;;;" i;; ,;;,:;;i!: i',:,il,:{:::,::::':,,,,.::,r,,rr,r,r,o,;::,o:":::,2"y:r!"!;',i|:i:';r:;:;";""';;,;Й";;;;'rrrb" ,ri:r",,iuai,,uo deфsurdrii р,rосеdцrii',cle {lchizt|ie, .faPt РеПtt'u care Poartd

rdspuiclere сопfоrm preyederilor legale iп vigclare,

Сопсluсйtоrul grupului de luсru репtru achizi{ii:
ппёtuга)

futl. l,*,"^,l t**miterii corrrunicirii рriп mijloace

electгotlice si/sarr fax пffistimatб а contractului este

rTai rTicб clecAt pragurile pгevlzrrte la art, 2 alin, (3)

а1 Legii пr. l3 1 din З iulie 201 5 privirrd achiziliile ll .il. i,-r с..^,l пеtгапsmitеrii соtlluпiсбrii рriп
miiloace electrorrice qi/sau fax п

П l 1 ,il.j" .azul tгansmiterii соmuпiсйrii рriп
rltiiloace electronice 9i/sau f-ax п" 

."^,l 1" ,ar. *Баrеа estimatЁ а contractulrri este

egal1 sau mai mаrе decit рrаgurilе pгevazr"rte la ar1,

2"alin. (3) al Legii пr. 131 din З iulie 2015 privind

acliiziliile pLrblice

бrо,ib i,l cazr-rl пеtrапsпlitегii соmuпiсйrii prtn

rniiloace electrorlice ýi/sarr fax п

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/
acoгdului-

cadru

vаlоагеа сопtrасtului

Cod CPV

Nurnбrul
qi data

contгactttlui/
acoгdului-

саdru

[пtrерriпdеrеа:
Crr capital
autohton/

Dепumirеа
орегаtоrului
economic

inclusiv ТvАIйгd TVA

з0.11.2022
1 694 529,601 412 1 08.0005l02-04l296

din 296

30.1 1 .2022

372 000.003 l0 000.00з 8900000_405l02-04l295
din 03. |0.2022

Crr capital
пi ixt

SRL
,r'ГеспоS
Qualify"









Model - tip

Date rivire I

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.21 din 03 octombrie?022

lutoritatea contractantl :

te:

Denumirea autoritltii contractante Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentri

Localitate mun. Chisindu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova

IDNO I 00660 I 000543

Adresa mun. ChiSindu, str. Gh. Asachi, 69, R. Moldova
Numir de telefon 022 78-51-58, 022 78-51-60

NumEr de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md

Persoana de contact (nume, prenume,

telefon, e-mail)

Vasilii Bodarev, 022 78-51-58; 022 78-51-60

achizitii@dse.md
II. Date cu privire la procedura de at:h

Tipul procedurii de achizi{ie COP
Obiectul achizitiei Spumogen

Cod CPV 35 I 00000-5
Valoarea estimat[ a achizitiei 300000,00 MDL
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvernantental
wvw.mtender.gov.md.\

Nr:
ocds-b3wdp I -MD- I 6 547 7 45 51 57 5

Link:
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/2 I 05 805 Z
Data public Ftrii: 09 .06.2022

III. Date cu nrivire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul Contractului de achizitie/acordului-
cadru

Bunuri V Servicii n Lucrdri n

Contractul de achizifie/acordul-cadru se

referl la un proiect gilsau program
finantat <tin fonduri ale Uniunii Europene

NuV Dao

Siisa dC f,n-anfnfe Buget de stat V Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse exteme n
Alte surse: flndicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acord ului-cad ru

Nr. l0 din29.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL Policontract
Nr. qi data contractului de
achizitie/acordului-cadru

Nr: 82
Data:06.07.2022

Valoarea contractului de
achizilie/acordului-cadru

295200,00lei MDL inclusiv TVA
246000,00 lei MDL frrd TVA

Teimen de valao-ilitate,, 31.12.2022

Termen de execufie 30 zile luudtoare de la tnregistrarea
contractului la trezoreria MF

Micgorarea valorii contractului V
Majorarea valorii contractului n
Modifi carea termenului de execut are I livrare I

Tipul modificlrilor
Date cu ire la modificlrile necesare a fi efectuate:

I.

IV.



Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului o
Altele: IIndicayi]

Temeiul juridic Art.76, alin.7, pct. 2) al Legii privind achiziliile
publice nr.l3l/2015

MicSorarea Contractului nr. 82 din 06.07.2022
cu 2952,00 lei MDL, dupd modificare sumo
totald a contractului vo constitui 292248.00 lei
MDL inclusiv TVA.

Modificarea anterioarl a contractului de
achizi{ii publice/acordului-cadru (dupa
caz)

Nu afost modificat.

Alte informa{ii relevante
v. Descrierea achizifiei inainte gi dupi modificare:

(Se vor indica noturo Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si
amp I o are a s erv ic iil or)

in rezultatul procedurii de achizilie de tip COP nr. ocds-b3wdp1-MD- 1654774551575 din
data de 09.06.2022 privind achizitionarea spumogenului, a fost incheiat contractul de antreprizd
nr. 82 din 06.07.2022 privind achizilionarea spumogenului in valoare de 295200,00 lei frAOI-
inclusiv TVA, valabil pdnd la 31.12.2022.

Drept urmare, in calitate de Furnizor, operatorul economic SRL ,,POLICONTRACT,,, ne
informeazl prin demersul nr. 2669 din 13.09.2022 precum cd Producdtorul livreaza spumogenul
in butoaie ambalate a c6te 220kg.

in acest context, de cdtre Furnizor au fost livrate 27 de butoie ceea ce constituie 59a0 kg
cre6nd o diferenld de 60 kg neajuns pentru executarea integrald a Contractului in caz.

Drept urrnare, a fost examinatd situalia de citre Grupul de lucru in domeniul achiziliilor
publice prin Procesul-verbal w.22 din27.09.2022 prin care se accepti solicitarea Furnizorului.

In rezultat, Grupul de lucru in domeniul achiziliilor publice al IGSU, accepta modificarea
contractului nr. 82 din 09.06.2022 privind achizilionarea spumogenului, prin micqorarea acestuia
cu suma de2952,00lei inclusiv TVA.

Prin prezentul Acord, in contract se efectueazl urmitoarele modificlri:

1. La pct. 3 subpct. 3.2 sintagma,,295200,00 (doud sute noudzeci Si cinci mii doud sute)
lei 00 bani MDL" se substituie cu sintagma ,,292248,00 (doud sute noudzeci Si doud mii doud
sute patruzeci Si opt) lei 00 bani MDL".

2. Anexa nr. I a contractului nr. 82 din 09.06.2022 se substituie cu anexa nr. 1 a
prezentului Acord.

3. ln Anexar:ui.2 a contractului nr. 82 din 09.06.2022 sintagma,,Butoaie de 200 kg" se
substituie cu sintagma,,Butoaie de 220 kg".

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modiJicdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

in calitate de Furnizor, operatorul economic SRL ,,POLICONTRACT", ne informe azd prin
demersul nr. 2669 din 13.09.2022 precrtm cI Producdtorul livreazd spumogenul in butoaie
ambalate a cdte 220kg.

Astfel, de citre Furnizor au fost livrate 27 de butoaie, ceea ce constituie 5940 kg cre6nd o
diferenti de 60 kg neajuns pentru executarea integrald a Contractului in caz.

Drept urrnare, a fost examinatd situalia de cltre Grupul de lucru in domeniul achiziliilor
publice prin Procesul-verbal nr.22 din27.09.2022 prin care se acceptd solicitarea Furnizorului
de a micqora cantitatea de spumogen contractatl avdnd in vederea ambalajul Producltorului.

Creqterea prefului in urma morlinclrii



Rezultatele examinirii:
in rezultatul examinlrii necesit[1ilor de modificare a contractului de achizi[ielacordului-cadnr s-a

decis incheierea Acordul aditional privind micqorarea valorii totale a contractului inifial, dupd

cum urmeazS:

torul grupului de

Denumire bpcrator
economrc

Nr. qi data acordului
aditional

Valoarea modificlrilor (dupd caz)

FTTT TVA Inclusiv TVA
SRL ..Policontract" 112 I 03.10.2022 243540.00 292248,00



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achrzi\npublice I
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 2106247 0 din 06.10.22

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante Directia Educatie. Tineret si Sport s.Rdscani
Localitate mun.Chisindu
IDNO 1007601009716
Adresa mun.Chisindu. Kiev 5a

Numir de telefon 022 44 53 87

Numir de fax 022 44 13 29
E-mail oficial dets riscant@,mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Negru Ludmila
tel: 022-44-53-87

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri llicitalie deschisd
rAltele: ilndicatil

Procedura de achizitie renetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii n Lucrdri r

Obiectul achizitiei Mobilier pentru institutiile subordonate
Cod CPV 39 1 00000-3

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii qltor proceduri decdt licitatia deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamenlal
www.mtendeLgpt.mtA

Nr:21062470
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD - | 66 1 7 7 7 2607 &S?tab:contract-notice
Data publ cdrii:29.08.2022

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

Procedura a fost inclusi in planul de
achizilii publice a autoritifii contractante

lDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://detsriscani.md/wp-
content/uplo ads I 2022 I 0 8/Plan- de- achizitii-Modifi cat-
04.08.2022.odf

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
duod caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rLicitalie electronicd rCatalog electronic

Sursa de finan{are lBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe: nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati Iei, fdrd TVA) r839375.00



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succint[ a solicitirii de clarificare
Exnunerea succintE a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici :

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare dupd caz)

[Indicali surse utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
rfertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pini ta termenul-limiti (data 20,09.2022, ora 10:00), au depus oferta 6 ofedan{i:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/ad ministratorii
SC"Anstelux"SRL t004600022962 Steluta Anshelinici
ooTaticol"SRL 1015600032374 Colac Tatiana

"Viasrandao'SRL t0r6600020240 Frunzd Alexandru
"Masda"SRL 100260001 1546 Munteanu Mihail
"Androni-Lex"SRL 1007600043973 Plamadeala Sershei

"Limani-Grup"SRL 100860003 1 193 Chioer Diana

Denumire document Denumirea operatorului economic

j

o
x
o)
0

rl
,a

C')

F

Fl

v)

b0

j

a

bD

a

.il

6e,a
:ri6
sl

,tl
iu)
ts=
sri

Documentele ce constituie oferta

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

DUAE prezentar ptezennt prezental prezentat 'lu corespunde prezenta,

Propunerea tehnicd prezenlat prezenml prezental prezentat prezentat prezewat

ProDunerea financiard prezental prezennt prczentat prezent4t prczentat prezefiat

Garanfia pentru oferti

(duod caz)

prezenlal prezentat pt'ezental prezewat prezenrat prezentar

Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nv cplgfpunclg-

Cerere de participare prezenMl prezemal prezentat prezentdt prezenmr

Declarafia privind valabilitatea ofertei prezentat prezenlat prezentat ptezenral prezentat

Dovada inregistrdrii persoanei juridice prezentat prezentdt prezen4l prezentat prezefiat



Extras din Registrul de Stat al persoaneior
juridice

prezenn, prezentat prezentar prezenta, prezentat

Certificat privind lipsa sau existenta
restantelor fatd de busetul oublic national

ptezentar prezenQl pfezenQt ptezentat prezental

Certificat de atribuire a contului bancar prezennt prezental prezenmt prezewat prezental

Situa(iile financiare
prezentat prezental prezennt prezentaI prezentat

Experienfi similard min 3 ani, specificd in
livrarea bunurilor (mobilier)

prezentat prezentat prezenrat prezentat prezenmt

Certificat de conformitate ce confirmd
calitatea bunurilor, in mod obligatoriu pentru:
mobilier, eliberat de organism national de
cvaluar€ a conformitdtii Droduselor

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Garanlia bunurilor cel pulin 2 ani prezentat prezewat prezenlal prezenrat prezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de caliJicare))

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fErd TVA)*

Cantitate gi

unitate de
mdsurl

Corespunderea
cu cerin{Ole de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot.l

"Taticol"SRL 66860"00 T +
"Viagranda"SRL 102200.00 + +
"Magda"SRL 1r24r6.67 + -T-

"Androni-Lex"SRL t246r6.67 +
"Anstelux"SRL 125666.67 + +

Lot.2 "Androni-Lex"SRL 11604,r7 +
"Anstelux"SRL 16175.00 + +

Lot.3 "Viagranda"SRL 20900.00 + +

"Androni-Lex"SRL 21125.00 -r

"Anstelux"SRL 21500.00 + +
Lot.4 "Androni-Lex"SRL 35441.33 +

"Viasranda"SRL 46800,00 + +
"Anstelux"SRL 47083,33 -i- +

Lot.5 "Viagranda"SRL 205350,00 T -1-

"Taticol"SRL 21 6500"00 + -r

"Masda"SRL 232600.00 + +
"Anstelux"SRL 2362s0.00 + T

"Andron Lex"SRL 243750.00 +
Lot.6 "Andron Lex"SRL t2866.67 +
Lot.7 "Taticol"SRL 871 50.00 + +

"Androni-Lex"SRL t37 166.67 +
"Anstelux"SRL 2t5458.33 + +

Lot.8 "Taticol"SRL 120110"00 T +

"Anstelux"SRL t 3 8125"00 + +

"Androni-Lex"SRL 200558,33 -r

Lot.9 "Limani-GruD"SRL 34800.00 + +
"Anstelux"SRL 66000.00 + +
"Androni-Lex"SRL 80000.00 +

Lot.l0 "Taticol"SRL 277740.00 + +



"Androni-Lex"SRL aaa^aa aaJJJZJJ.'J +
"Anstelux"SRL 352333.33 + +

Lot.ll "Androni-Lex"SRL 18675.00 +
"Taticol"SRL I 8900"00 + .T

"Anstelux"SRL 23625.00 T +
Lot.l2 "Taticol"SRL 10800.00 + +

"Androni-Lex"SRL 12450.00 +
"Anstelux"SRL 71aaa aa

r JJJJ.JJ + +
Lot.l3 "Andron Lex"SRL 10633.00 +
Lot.l4 "Andron Lex"SRL 18067.00 +

"Taticol"SRL 36000,00 T +
"Anstelux"SRL 1-aaa aaJ /JJJ.JJ + -T

Lot.l5 "Taticol"SRL 3 8800.00 + +
"Androni-Lex"SRL 75533.33 +

Lot.16 "Taticol"SRL 14200.00 + +
"Anstelux"SRL r7533"33 + +

Lot.l7 "Androni-Lex"Sftl- 72266.6',7 +
"Anstelux"SRL I tJ555-35 +

Lot.18 "Androni-Lex"SRL 7266.67 +
"Anstelux"SRL 10000,00 + -r

Lot.19 "Taticol"SRL 36800.00 +
"Androni-Lex"SRL 42750"00 +
"Magda"SR[- 66083.33 T +
"Anstelux"SRL 70166.67 + +

Lot.20 "Androni-Lex"SRL 9069t.67 T

"Taticol"SRL 91500.00 T +
"Magda"SRL 9s750.00 + -r

"Anstelux"SRL I 05000.00 T +
Lot.2l "Taticol"SRL 37200,00 + T

"Androni-Lex"SRL 38333.33 +
Lot.22 "Androni-Lex"SRL 25587 "50 +

"Anstelux"SRL 63000.00 + +
Lot.23 "Taticol"SRL 59830.00 T +

"Androni-Lex"SRL 69750.00 +
"Anstelux"SRL 71500.00 + T

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu speci/icaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn cazul necoreipun'deritl

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

Data
solicitlrii

Operatorul
:€COIIOIIIlC

Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

20.09.2022 "Viagranda"SRL S-a solicitat prezentarea actelor
care nu au fost tncdrcate in sistem.

A prezentat confirmarea solicitatd

21.09.2022 'Taticol"SRL Pr ezentar ea certifi catelor pentru
saltea qi hus[.
P r e zentar ea m o stre lor.

A pr ezentat confrmarea solicitatd.
Au fost prezentate tn termenul stabilit.

2t.09.2022 "Anstelux"SRL P r e zentar e a m o stre lor. Au fost prezentate in termenul stabilit.
22.09.2022 'Limani-Grup"SRL Au fost prezentate in termenul stabilit.



9. Ofertan(ii respinqVdescalificafi:

,I)enumirea opeJatoiului
economlc

"Taticol"SRL Pentru Lotu 5 - pref neavantajos.

"Viasranda"SRL Penffu Lotu I - prel neavantajos.

"Magda"SRL

Pentru Lotul I - pre! neavantajos.
Pentru Lotul 5 -pre! neavantajos.
Pentru Lotul 19 - pre! neavantajos.
Pentru Lotul 20 - pret neavantaios.

"Androni-Lex"SRL
Nu au fost semnate electronic actele tncdrcate in sistem si DUAE nu a fost
comnletat.

"Anstelux"SRL

Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentm Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu
Pentru Lotu

I -pre!neavantajos.
3 - pre! neavantajos.
4 - pre! neavantajos.
5 - pre! neavantajos.
7 -prelneavantajos.
8 - prel neavantajos.
9 - pref neavantajos.
10 - pref neavantajos.
11 -pre!neavantajos.
12 -pre! neavantajos.
14 - pre! neavantajos.
19 - prel neavantajos.
20 -prel neavantajos.
23 -oreI neavantaios.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate D

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut !
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 londerea

Denumire factorul n Jonderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

5



At

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. tn urma examiniri, evaluirii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

ribuirea contractului de achizitie oublicd/acor ului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economrc

Cantitate
qi unitate

de misurl

Pre{ul
unitar
(fIrn
TVA)

Preful total
(frrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot.l 'Taticol"SRL 66860.00 80232.00

Lot,2 'Ansteluxo'SRL 16175.00 19410.00

Lot.3 tViagrandat'SRL 20900.00 25080.00

Lot.4 'Viagranda"SRL 46800.00 56160.00
Lot.5 'Viaqranda"SRL 205350.00 246420.00
Lot.6 Anulat
Lot.7 tTaticolt'SRL 87150.00 104580.00

Lot.8 'Taticol"SRL 1201f0.00 r44r32,00
Lot.9 'Limani-

]run"SRL
Lot.l0 'Taticol"SRL 277740,00 333288,00

Lot 11 'Taticol"SRL 18900.00 22680.00

Lot12 Iaticol"SRL 10800.00 12960.00

Lot 13 Anulat
Lot 14 'Taticol"SRL 36000,00 43200.00

Lot 15 Iaticol"SRL 38800,00 46560.00

Lot 16 tTaticol"SRL 14200.00 17040.00

Lot 17 'Anstelux"SRL 113333.33 136000.00

Lot 18 'AnsteluxttSRL 10000,00 12000.00

Lot 19 Iaticol"SRL 36800.00 44160.00

Lot20 'Taticol"SRL 91500,00 109800.00

Lot 2l 'Taticol"SRL 37200.00 44640.00

Lot )) 'Anstelux"SRL 63000.00 75600.00

Lot23 'Taticol'oSRL 59830.00 7r796.00

Au fost anulate Loturile nr.6,13:
in temeiul wt.7l alin.l lit c).
Argumentare: nici unul dintre ofertan{i nu a intrunit condiliile de calificare prevdzute in documentalia

de atribuire.

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC"Anstelux"SRL 29.09.2022 e-mqil

"Taticol"SRL 29.09.2022 e-mail

"Viasranda"SRL 29.09.2022 e-mail
"Magda"SRL 29.09.2022 e-mail

"Androni-Lex"SRL 29.09.2022 e-mail

"Limani-Grupo'SRL 29.09.2022 e-mail



(lnformarea operotorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd fn conformitate cu prevederile art.3 I al Legii nr. I 3 I din 3 iulie 20I 5
privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute Ia art. 2

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

| 6 zite in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile incazul netransmiterii comuntcaru
prin miiloace electronice si/sau fax n

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

tr 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
J 16 zile in cazul netransmiterii comurucartt
orin miiloace electronice si/sau fax n

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

1 7. Co ntractul de achizilie/ aco rdul-cad ru incheiat :

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capitat

mixt/asocier
et

Cu capital
strlin

Numirul
gi data

contractuluil
acordului-

cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

,ff,ri TVA

"t 
.,,'. .,.

inclusiv
TVA,.

"Viagranda"SRL
Cu capital
autohton

92
06.10.22

391 00000-3

273050,00 327660.00
31.122022

"Limani-
Grup,,SRL

Cu capital
autohton

94
06.10.22

39100000-3

34800.00 41760.00
31.12.2022

SC"Anstelux"SRL Cu capital
autohton

95
06.10.22

39100000-3

202508,33 243010.00
31.12.2022

"Taticol"SRL Cu capital
autohton

96
06.10.22

39 100000-3

895890,00 1075068.00
31.12.2022

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

NU

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicati suma cu TVA)

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

durabilitate:

-



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierca

contractului/contractelor indicote afost respectat (exceptflnd cazurile prevdzute de arl 32 alin" (3) al Legii nr,

131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii

de achizilie,fapt pentru carc poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conductrtorul grupului de luctrrt pentru achizi{ii:



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.60 diп06,|0.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

2, Date сu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

4. Modificf,ri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt

5. Рfiпi la tеrmепчI-Iimitй (data 06.09.2022, оrа L5:30), au depus oferta 3 ofertan{i:

Denumirea autoritйtii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate muп. chisinйu
IDNo 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868- 1 з0
E-mail oficial iep(aigp.gov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Victoria Lupan, achizitii@igp. gov.md,
022-8 68 -265, 0 61 - 402- l7 4

Tipul рrосеdurii de аtriЬuirе aplicate Licitatie deschisй
рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dutэd caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 бб 1 17 0544665
тiпul obiectului contractului de achizitie Bunuri
obiectul achizitiei Апчеlоре de iаrпб (repetat)

Cod СРV 34300000-0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬчirе (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t alttl ui guу е r паmе пt al www. mt е пdе r. gоv. md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD -166| |7 0544665
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1 -MD- 1 66 1 |7 0544665?tab:contract-notice
Data public drii 22.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md;

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

Da
Link-ul сitrе planul de aclrizi!ii pLrblicc publicat:
lrttps ://politia.md/sites/def aLrlt/fi lesip lan_de_achizit
ii 2022,рdf

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: -

Link-ul: -

Tehnici si instrumente specifice de atribuire Licitalie еlесtrопiсй
Sursa de finantare Buget de stat
Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVА) 1 066 000,00

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asociatii/ administratorii
1. AUTO TYRES S.R.L. 101260001 1019 ceban vаIегiu
1 INI,I]R CARS PIESE AUTO S.R.L. 1 01 5600005844 pirlos Iurie
3. SEOL _ GROUP S.R.L. 1016600039864 Соtоrсеа Oleg



6, Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici:

(Iпfоrmа|iа priviпd dеп,u.mirеа dосu.mепtеlоr prezeпlale se уа iпdiса iп сопJЬrmil,сtl,е cu сеriп|аlе сliп
docutltcпla|ia de alribuire ;i se va сопsеll1па рriп: prezeпtot, перrеzепtаt, пu соrеsрuпсlе (iп cazul
сdпd dосulпепlul а fosl рrеzепlаl, dar пu corespuпde ceriпlelor de calificare))

Notii: ,,Ofbrta se rflri tп a;teptare" - Dосuпlепtul пu esle yizibil репtru aulorilalect сопlrасtапtЙ,
deoarece opera|,orul есопоmiс la mоmепtul depuпerii dосuпl,епtеl,оr de calificare iп SIA RSAP а seleclal
орliuпеа de а limila yizibilitatea lor. ДstJёl, vor.fi vizibil,e doar а|ъtпсi сdпd фёrlа уа оЬliпе sl.atul,ul ,,iп
coпsiderare ".

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

Dепчmirе document
I)enumirea ореrаtоrului economic

SEOL - GROUP
S.R.L.

AUTO TYRES
S.R.L.

INTER CARS PIESE
AUTO S.R,L.

DUAE ргеzеtltаt prezentat

ОfЪгtа se аl]i itl аstерtагс

specificati tehnice prezentat prezelltat

specificat de рrеt prezetrtat prezentat

сеrеrе de participare prezentat prezentat

Рrеzепtаrеа de dovezi privirrd
сопfоrпritаtеа produseloг, identificatё ргiп
геfегiге [а specificalii sau stапdагd
геlечаtttе.

ргеzеrltаt рrеzепtаt

Declara{ie ргiчiпd valabi l itatea оfегtеi
реtltru о duгаti de 30 de zile calendaгistice рrеzепtаt pгezerttat

Gаrапliа репtru ofertб 1%
(cotlforrn Anexei rlr,9)

prezentat prezetrtat

Nr.
lot Dепumirеа lotului Denumirea operatorului

есопоmiс

Pre{ul
ofertei

(йrб ТVА)

cantitate
qi unitate
de mйsurй

Соrеsрuпdеrе
а cu cerin{ele
de calificare

Corespunderea
сч specificaliile

tehnice

1.
Anvelope de iаrпй

175/70 Rlз Auto Тчrеs SRL зз 925,00 46 brrc. + +

,, Anvelope de iагпй
l85/65 Rl4

ALrto Тугеs SRl, l09 зз3,зз
l28 Ьuс.

+ +

lпtег Саrs Piese Auto SRL l37 600,00 ОfЪгtа se аf'lё in аЕtерtаге

3.
Anvelope de iагпё

l 85/65 R l5

Seol - Gгоuр SRL 724 000,00
828 buc.

Auto Туrеs SRL 725 000,00 + +

4.
Anvelope de iагпi

205/65 Rl5 Auto Tvres SRL 20 666,6,| 20 buc. + +

5.
Anvelope de iагпй

195/70 R15 с Auto Тугеs SRL l4 500,00 l2 Ьuс. +

б.
Arrvelope de iаrпб

225110 R|5 с Achizi{ia пu а avut loc

,7. Anvelope de iагrri
l75l80 R lб Achizitia пu а avut loc

8.
Anvelope de iаrпб

l95165 Rlб с Seol - Gгоtlр SRL 22 600,00 16 Ьuс.

9.
Arrvelope de iагпd

225110 Rlб Achizilia пu а avut loc

10.
Anvelope de iагrrй

255/60 R l7 Seol - Gгоuр SRL 8 880,00 4 Ьuс. +

* Iп cazti ulilizdrii licila|iei еlесtl,tlпiсе se vа iпdiса prelul о/ёrtеifiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespuп,dere а, cu сеriп{аlе de calificare" si "Corespuпderea cu specificctliile
tеhпiсе", se уа соltsеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,, -" iп cazul песоrеsрuпdеrii)
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NECORESPUNDEREA CU SPBCIFICATIILB TEHNICE
Nr.
lot

Denumirea
lotului cantitatea

Participan{ii/
Yаlоаrеа ofertei (fйrй TVA,lei) Notй

l
Anvelope de iаrпб
195170 R15 с 12 Ьuс. Auto Tyres SRL/ 14 500,00

In urmа чегifiсДrii fi;ei tehnice s-a constatat

с6, indicele de vitezй este Q, insЁ s-a
solicitat indicele miп, R - пu согеsрuпdе

2,
Anvelope de iаrпб
195/65 Rlб с 16 buc, Seol - Group SRL/ 22 600,00

IIl ttгl1-1а чегifiсбrii figei tehnice s-a corlstatat
сй, clasa eficien{ei corlsuInului de
coInbLrstibil - Е, itlsi s-a solicitat tnin. D -
tru corespttllde

з,
AIlvelope de iагrld
l85/65 R l5 828 buc. Seol - Group SRL/ 724 000,00

irl ttгr-tla чегifiсirii fiEei tehnice s-a cot-tstatat

сй, clasa elicienlei сопsurпulшi de
combtrstibil - Е, iпsй s-a solicitat miп. D -
tlu corespttrrde

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cerintele stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatй Rczumatul rйsрuпsului
опеrаtоrului economic

14.09.2022

(scrisoarea
пr.3419-
3415 din
|4.09.2022)

AUTO TYRES
SRL

GгLrрr_rl de luсгu репtгu achizilii al lGР
al MAI, iп соttfогпlitаtе ctt ргечеdегi|е
art. l] alin. (4) dirl Legea tlг.

1З1120\5 ргiчiпd achiziliile publice qi

iпtгu Ьuпа dеsйqurаге а procesr.rlui de
ечаluаге, а solicitat рrеzепtаrеа
dаtеlог ргiчiпd апшl de ргоduсеrе
petrtгu anvelopele ргорusе.

Оре гаtо гLr l ccсl t-t c,l t-t,t i с tl е-а exped i at
iпlЬгrlrа!iа solicitatй ;le poqta

еlесtгоп iсб ach izitii@igp.gov.md,
duрб cttIl,t t lгtrlеаz6:
- date dсsрге atlttl de ргоdLrс{iо а
апчеlореlог (ап trl 202 1 -2022).
(scriso:rrea пr. 12898 tlin
14.09.2022\

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informalia solicitatй Rezumatul rйspunsului
operatorului economic

14,09.2022

(scrisoarea
пr.34/9-
3416 din
|4.09.2022)

SEoL-
GROUP SRL

Gruрul de luсru репtru achizilii al lGP
al МА[, iп сопfогtпitаtе ctl ргечеdегilе
аrt, lJ alin. (4) Ei агt, 20 alin. (7) din
Legea пг. 131/2015 ргiчiпd achiziliile
publice Ei irltгLr burla dеslЪ;Llгаге а
pгocesulLti de evalttare, а solicitat

ргеzеIltагеа uгmбtоагеlог docttt-lleIrte :

- dovezi ргiviпd corlfoгrnitatea

ргоdusеlог, identificatd ргirl геfегiге la
specifi ca{ii sau stапdагd гelevatlte,
culll аг fi: figa ргоdusuIui, Ьrоguri,
docrtrneltte се vог реrmitе atltoгitatii
cotrtгactante чегifiсаrеа specifica{iilor
tehnice ргорLlsе;
- апul ргоdttсегii а atlvelopelor
DrоDuSе.

ОрегаtогtlI ecolloll-lic rle-a expediat
infoгtlra(ia solicitata 1lе 1loqta
еlесtгоrl icil ach iziti i@i gp.gov.tnd,
duрй ctttll t-tгt-tlсаzd:

- dovezi ргiчiпсl сопl'огrлitаtеа

ргоdusеlог, identifi cata рriп геГегiге
Ia specilica[ii satl stапdагd гсlсчаtrtе,
c1_1lt-t аr fi: fiqa 1,1гocltlsltlui, ЬгоЕttгi,

clocrttrlclltc се derlloIlstгeazй
coгesptttldet,ea lэtltluI u i оfегit сu
specifi ca{i i tehrlicc solicitate;
- date dеsрге atlLtl de ргоdLrсliе а

arlvelopcloг (antrl 202 |-2022).
(scrisoare:r пr.12908 din
15.09.2022)

Data
solicitйrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatf, Rezumatul rf,spunsuIui
operatorului economic

21,09,2022

(scrisoarea
пr.34l9-
351б din
21.09.2022|

SEoL-
GROUP SRL

Gгuрrrl de lttcгt"t репtгu achizilii al IGP
al MAI, it-t t"tгr-па геечаlrrйгii оfегtеi
Dut-t,ttleavoastr1, depuse irr саdru l

ргосеduгii de achizilie ргiчiпd
асhizi{iопагеа апчеIореlог de iагrlё
(гепеtаt). а colrstat о discreparltй iпtге

Орегаtогtr l есоtti,llll iс пс-а соtлt ttl icat
ci illfогlllа{iа solicitatб poate fi gбsitб

ре sursele de irltеrпеt si ci
ргоdttсitогtr l п Lr el iЬегеаzй сопfi гtlrбгi

ргiчiпd spcci ficati i le tehrlicc.
(scrisolrrc:r пr.l33 l 2 Klin

а
_)



cIasa eficiell{ei consumului de
oornbLrstibi l indicat iп specifi ca{iile
tehnice (Апеха пг.22,,Sреоifiса{iа
tehnicё") 9i infornra{iile gdsite ре site-
r"rгilоr de comeгcializare а апчеlореlоr.

Astfel, in confortnitate cu prevederile
агt.69 alin, (З) din Legea пr.l31l2015
ргiчiпd achiziliile pLrblice, solicitбm

ргеzепtагеа сlагifiсёrilоI, itl рагtеа се

!iпе de clasa eficierl{ei cot-tsltrlrlrlLri de
combr"rstibil.
subsecvet-tt, сlагifiсiгilе urtпеаzё а fi
сопfiгmаtе de сёtге ргоduсёtог.

23.09.2022)

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

Denumirea ореrаtоrчlчi
economic

Motivul respingerii/descalifi cirii

AUTO TYRES S.R.L.
Pentru Iotul 5 ,,Anvelope de iаrпй l95l70 Rl5 С' - iп conformitate сu
prevederile art.69 alin. (6) lit. Ь) al Legii 1З112015 privind achiziliile publice ;i
allume - oferla nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire.

SEOL-GROUP SRL

Pentru lotul3 ,,Anvelope de iаrпй 185/65 R 15'or 8 ooAnvelope de iаrпi
195/65 Rlб СОО, 10 ,,Anvelope de iаrпi 255160 R 17" - in conformitate cu
prevederile art.69 alin. (6) lit. а) ;i Ь) al Legii |З112015 privind achiziliile
publice si anume - ofertantul nu indeplirregte cerinlele de calificare qi seleclie
si totodatб oferta llu coresDlll-tde cerintelor exDuse in documentatia de atribuire.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Pentru fiecare lot

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

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu se aplicй

13. Reevaluarea ofertelor:

14. in urmа examinёri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire ý-а deciý:

а) Atribuirea contractului de achizi{ie рuЬliсй:

Motivul rеечаluйrii оfеrtеlоr Raportul Sectiei transport ж.З 4 l 64 -7 7 2 dtп 26.09 .2022
N{odificйrile operate Autoritatea contractantй а reevaluat oferta prezentatй de сёtrе ,,Seol

Group" S.R.L. pentru lot 3 ,,Anvelope de iarnб 185/65 R i5";i 10

,,Anvelope de iаrпй 255160 R 17", in urma constatёrilor depistate
conform raporlului S ectiei transport ж.З 4 l 64-7 1 2 din 26.09 .2022

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Pre{ul
uпitаr
(fйrй
тYА)

Рrе{чl
unitar

(inclusiv
тчА)

Рrе{чl
total
(fйrй
тчА)

Рrе{чl
total

(inclusiv
тчА)

Lot l Anvelope de
iагпё 175170 Rl3 Auto Туrеs SRL 46 buc. 7з7,50 885,00 зз 925,00 40 7 l0,00

Lot 2 Anvelope de
iагпй l85/65 Rl4 Auto Тугеs SRL l28 buc. 854,17 l 025,00 l09 ззз,33 lз l 200,00

Lot 3 Anvelope de
iаrпб l85/65 R !5

Auto Тчrеs SRL 828 Ьuс. 875,60 l 050,72 725 000,00 869 996, l 6

Lot 4 Anvelope de
iаrпй 205/65 Rl5 Arrto Тугеs SRL 20 brrc. l 033,33 l 240,00 20 666,61 24 800,00
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Ь) Anularea loturilor: 5 - Anvelope de iаmй l95l70 R15 С, 8 - Anvelope de iаrпб |95165 R16 С,
10 - Anvelope de iаrпб 255160 R l7

Аrgumепtаrе: In temeiul art.7I alin. (1) lit. с) din Legea ж.|З|l20l5 privind achiziliile publice qi

апumе - niciunul dintre ofertanli nu а intrunit condiliile de calificare prevёzute in documenta{ia de
atribuire.

с) Апчlаrеа loturilor: 6 - Anvelope de iаrпб,225170 R15 С,7 - Anvelope de iаrпё 175180 R 16,

9 - Anvelope de iаm6225l70 R16
Аrgчmепtаrе: In temeiul жt.7| alin. (1) lit. а) din Legea пr.lЗ1/2015 privind achiziliile publice qi
anume - nu а fost depusё nici о оfеrtй.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

16. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului: in conformitate cu prevederile аrt.З2
alin. (1) lit. Ь) al Legii w.|З|D0|5 privind achiziliile publice - Contractele de achizilii publice
care intrб in sfera de aplicare а prezentei legi pot fi incheiate numai dupб implinirea termenelor
de agteptare de б zile de la data transmiterii comunicбrii prin SIA ,,RSAP" privind rezultatul
aplicбTii procedurii de atribuire - in cazul in care valoarea estimatй, conform prevederilot art. 4, а
contractului respectiv este mai miсё decAt pragurile prevбzute la art. 2 alin. (3).

17. Contractele de achizi{ie incheiate:

Dепumirеа operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SEOL - GROUP S.R.L.

26.09.2022
e-пlctil : iпfо@,s е о l. md/

AUTO TYRES S.R.L. е - m ail : dus аа l ехап dt,u@gm cl i l, с о пt/

INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. е-tпail : lепdеrпld@illlercars. ett/

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Intreprind
еrеа:

Numйrul
qi data

contractului

Cod
срч

vаIоаrеа contгactului Теrmеп de
valabilitate

al
contractului

fйгй ТVА inclusiv ТvА

AUTO TYRES
S.R.L.

Сu capital
social

148-BN 06.10.2022
з4з00
000-0

888 925,00 | 066 706,|6 з1.12.2022

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptпre репtru iпclteierect
coпtractului/contractelor iпdicate п fost respectat (ехсерtdпd cozarile prevdztlte de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), рrесum ;i сd tп cazul depuпerii coпtestaliilor qi/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aafost ехаmiпаtе qi sоluliопаtе.
Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtrа acllizi|ii сопJirmd corectitucliпea desfiisurdrii procedurii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrul Grupului de luсru pentru achizi{ii:

Alexandru GANACIUC
,ý

-/j;
'o,ruo.,oo$.19



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. 61 din 06.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantf,:

Dепumirеа autoritйtii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. chisinйu
IDNo 10136010000495

Adresa str. Tiraspol ||ll
Numйr de telefon 022-868- 1 з0
E-mail oficial achtzitit@igp. go v. md ;

Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-muil)

Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md,
022-868 -265. 0 67 - 402- |7 4

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

тiпul nrocedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Echipament pentru laboratorul ADN а1 Centrului
tehnico-criminalistic si expertize iudiciare

Cod СРV 33 100000-1

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licitatia deschisй)
Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р or t alulu i guy еrпаmе пt al l,ylt, ll,. п t l t: rul е r. ко t,. tп cl )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 66082З7857 1 9

Link-ul: lrttps://rnteгrder.gov.nrditendeгs/ocds-
b3wdp1 -MD- 1 6608237857 1 9?tab:contract-notice
Data publicйrii: 1 8.08.2022

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achйi{ii
publice а autoriti{ii contractante

Da
Link-ul сбtrе planul de achizilii publice publicat:
https : //ро 1iti а. rr-rd/sites/det-atrlt/f rles/p 1an_de_aclri zit
ii 2022.tldf

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: 18.01.2022
Link-ul:
https ://tender. gov.md/ro/system/fi les/bap/20 1 4 lbap
пr 4 1,pdf

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(duрй caz)

Licitalie el ectror-rici

Sursa de fiпапtаrе Buget de stat;

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd TVA) |4 220 000,00

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 19 august 2022,10:09
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
(textul clarificйrilor conform SIA RSAP)

SLrbiectLrl iпtгеЬбгii: Nurпаг liceIlte utilizatoг, item Ir

AIlalizoг genetic

1

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:



IпtrеЬаге: In сегiпtа tehnica la poz F, АIlаlizог genetic ,

solicitati - Sistern de analizl(softwaгe) а

dаtеlог,,Ьгutе"(гаw data) репtгu апаlizб, а frаgmеIltеlог
de mоlесulе de AND cu cel pu{in 4 licenle de utilizator
(clien!i), cu posibilitatea de а luсrа sirnultan in rеtеа, cll
mбгiгеа пuпriгului de licen{e рiпа la 10 iп total. - Va
rugаm sa I]e comurlicati cate(ce пurпаr) de licente
uгlllеаzа sa cotrtirra ofetta la dерutlеге, 4(раtгr.r), sau

l 0(zece)

Expunerea ýuccinti а rispunsului
(rёspunsul autoritйlii contractante conform SIA
RSAP)

Se solicitё 4 licen{e incluse iIl оfегtа de рге{, crt

posibilitatea de а mйri ре чiitог tlttпlбгttl асеstога рiпб Ia

l0.

Data transmiterii 19 august 2022,7I:0I

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 19 august 2022,10:35
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
(textul clarificёrilor сопfоrm SIA RSAP)

Subiectul iпtгеЬёrii: Diviztlгe ре lottrгi
irrtгеЬаге: Stimatб autoгitate corltгactaIlti, itl atlttn{ul de

рагtiсiраrе este irrdicat uIl siпguг lot cu prodr-rse difегitе,
сееа се limiteazё vёdit рагtiсiрагеа орегаtогilог
econotnici. iп сопfогrпitаtе сu агt, 39, al.(2) din Legea

рriчiпd achiziliile pLrblice llг lЗll20l5:..,аutогitаtеа
сопtгасtапtб stabile;te obiectLrl fiесdгui lot ре baze
catrtitative, adaptAnd ditnensitttlea cotttracteloг
individtrale astfel incAt sё согеsрuпdй tnai Ьiпе
capacitёlii iпtгергiпdегilог rlici qi nlijlocii, sau ре baze
calitative, iп соllfогrпitаtе ctt difЪгitеlе lllеsегii 9i
specializйri irTplicate, репtгu а adapta cott{irlutLtl

сопtгасtеlог individuale пlаi indeapгoape la sесtсlагеlе
specializate ale iпtгергirldегilог rnici si rnijlocii, satt ilr
сопfогпlitаlе cu difeгitele faze ultегiоаге ale pгoiectuIr,ri.

Dacб tltt гесtlгgе la аtгiЬrriгеа coIltгactului ре lоtLtгi,

аutогitаtеа сопtгасtаtttd аге obliga{ia de a.jLrstifica
decizia de а пu atгibLri сопtгасttll ре lоtuгi. (aI.3, агt. 39
LP lЗ 1/20l 5) Respectiv, solicitбm respectltos апlt|агеа

ргосеdurii сu геlаtlsагеа ultегiоагй а acesteia, respectArld

ргiпсiрiul divizйгii ре lоtr.rгi а cotrtгactulLri de achizilii
publice.

Ехрuпеrеа succintй
(rёsprrnsul autoritё{ii
RSAP)

а rf,spunsului
contractante сопfоrm sIA

Solicitaгea Dumrleavoastr5 ргiчiпсl аtrulагеа ргосеduгii
respective este inadmisibili intгtrcit dupб clllll
пrепliопа{i in сlагifiсаге, att.39 а|iп. (3) din Legea
пr.1 З l/20l 5 ргсr,еdе obligativitatea autoгitatii
contгactat-tte de а .iLrstifica tlcd iчizагса рс lоtuгi,
геsресtiч чб рrеzепtdпl агgLllllеIltаrеа rledivizйгii ре
lotr-rri. Аutогitаtеа colltгactaIlta iEi ргорtlI,1е
асhiziliопагеа echipanletltLtltti din ргосеduгi itltгtttl
sitlgt_tг lot dirl rlotiv сi ecIlipalllentlrl achizi{ionat
uгtтеаzd а fi irlteгcotlectat ctl tlltегiоага ча|idаге а irltгеg

ргосеsulr"ti, fapt се va регtпitс ttсгсditагеа lаЬогаtогLrlLri.

Acest fapt este сопfiгпlаt si ргiп сегiп[а din Апuп{r_rl de
participare ргit-l саге оfегtапtul аrе obliga{ia de а depLttle

о dесlага{iе ргiчiпd disponibilitatea 1lerrtгtt чаIiсlагеа
echiparnerttttlr"ri ргорtls. Astfel, itl situa{ia iп саге
echipamerrtul achizi{ionat va fi liчгаt de difсгiЦi
ореrаtогi econoInici, la etapa чаlidйгii ча stlгveIli
motivttl de геfuz ргiчiпd чаIidагеа ргосеsultti irltгсg.
Respectiv iп cazuI imposibilit5{ii validйгii pгocesultti qi

ultегiог асrеditёгii lаьогаtогtrltri ADN se ча сгеа sitr_ratia
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in саrе echipamenttrl achizilionat пu ча рutеа fi folosit
iп modul согеsрttпzбtоr. Reieqind din cele expuse, чб
iпfоrm5rп сё nedivizaгea ре loturi este о necesitatea
irnpus1 de opofiurritatea valid5гii laboгatoгLrlui ADN ;i
posibilitёlii continLlitatii pгocestllui de а adllce
lаьогаtогul дDN са fiind орегаьil si functional.

Data transmiterii 19 august 2022,11:15

Data solicitйrii clarificirilor 19 august 2022, |:44
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare
(textul clarificйrilor сопfоrm SIA RSAP)

subiectLrl iпtгеьбгi i : val idагеа
iпtrеЬаге: Вuпа ziua. RugaIT sa claгif-icati сегiпtеlе diп
subpunctul l1 а pr"rnctlrlLrii 16 din Invitatia la licitatie.
Dvs solicitati dесlагаtiе ргiчiпd disponibiIitatea
valitadгii echipametltltlrri liчгаt. Ntt este сlаг. ОlЪгtа
tгеЬuiе sa incIttda cheltLrielile реrltгtt validarea реrltгtt
toate eclripatnerltele, огi ргеtul оfегtеi tltt tгеЬltiе sa
irrcluda чаlidаrеа si dесlагаtiа se гегега dоаr la
disponibilitatea de чаlidаге ultегiоага а echipamerttr-rlr-ri

l ivrat. соrltга cost suрliпrепtаг?

Ехрuпеrеа succintб а rйspunsului
(rёspunsul autolitalii contractante conform SIA
RSAP)

Dесlаrа{iа se rеfег5 la faptul сб rrltегiог чог fi
соrrtгасtаtе sегчiсiilе de чаlidаге соlltга cost. оfегtа la

рrосеdurа геsресtiчб I]Ll ча inclLrde seгviciile de
чаlidаrе.

Data transmiterii 19 ausust 2022.13:48

Data solicitйrii сlаrifiсйriIоr 20 august 2022,14 1]
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de clarificare
(textul clarificdrilor conform SIA RSAP)

subiectul iпtгеьёгi i : Licitatic tгrtсаtа
iпtгеЬаге: Stinlata АС, саге este scoprrl acestei

рrосеduri daca cistigatoгuI de.ia este definit? CistigatoruI
se inteIege diп licitatie tгесutа саге а fost апulаtа.
Specificatiile petltrtt fiесаге iteIn sint facute in asa rnod
са sa se iпсаdгеzе dоаг ltt-t sirlguг ргоduсаtог. Mai п-rult

decit atit, s-a Гасut gгuраrе itltг-tltl siпguг lot реtttгr.r а

rеstгiсtiопа рагtiсiрагеа lагgа а ореrаtоrilог ecorrorrlici
cu оfеftе alteгtlative.

Ехрuпеrеа succintё а rispunsului
(rйsрuпsul autoritйtii contractante conform SIA
RSAP)

Jinem sД чй iпfогrllйrт сё iп licitalia ргесеdеIltd аu fost
alte solicitбгi, alli teгtlrerri de liчгаге qi alte сегiп{е de

саlifiсаге. Licitalia а fost atlLrlatй din motiv с5 nici Lrrl

рагtiсiрапt Iltl prelungit регiоаdа de valabilitate а

оfеrtеi, геsресtiч autoritatea сопtгасtаlltа se afli iп
inrposibilitate de а аtгiЬui сопtrасtul ttnui participarlt а

сёrLri оfегti gi gагап{iе репtгu оfегtй este ехрiгаtё.
ScopLrl pгezetttei licitalii pLrblice este de а achiziliona
ЬtrпLtгilе dirl allr,rrlltrl de раrtiсillаге. Itl parlea се (ine de

ргеtеп{iа сб ciqtigбtorrtl este definit, чi iпfогшiпl сб in
collforrTitate ct-t ргечеdегilе агt.l din Legea пг.l3l/2015
pгivind achiziliile pLrblice - ,,licitalie deschisй

ргосеduгй de achizilie ptrblicй гeglellrerrtat5 de ргеzепtа
lege, itl саdгul сiгсiа огiсе орсгаtог ecotlotnic itltегеsаt
poate рrеzепtа о оfЪfti,,, геsресtiч рiпй Ia ога
deschiderii 1-1Ll se cllIloaEte саге чог fi рагtiсiрап!ii la

aceastd licitalie. 'Гоtосlаtii, irl cazr"lI ill саге colrsideгa{i с5
саrеча рагаmеtгtl tcllrlic solicitat чб limiteazй itl

рагtiсiраге, чd гесоtrlаtlсliп-r si-I indica{i, sd acltrce!i
aгgttt-nerrtele de гigоаге;i stl solicitali пlоdifiсагеа
acestuia. Respectiv аutогitаtеа corltгactarlt6 ча nrodi{jca
рагаrпеtrttl duрЁ caz satt чi ча агgtllllеlltа necesitatea



acestllia. Rеfеritог la gгuрагеа it-ttгttrl sitlgttг lot а fost
оfегit uп гйsрutls detailat апtегiог, Reiter5m scopul
сuпrрёrбtоrului este de а аtrаgе utr tlumЁг cit mai mаге
de рагtiсiрапli 9i de а оЬliпе о оГегtб cit l-nai

avantajoasй, cu сеа rnai imрогtапtб condi!ie, ;i arlume
са utilajul achizilionat sб fie firnc{iorla| in чiitоr iпtгLt

сrебгii utlui lаьоrаtоr ADN ftrrlctional si асгеditаt.

Data transmiterii 2З august 2022,1З:43

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 22 ausust 2022.09:22
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare
(textul clarificйrilor conform SIA RSAP)

Subiectul iпtrеЬlгii: Cantitate D - Dispozitiv реlttгtl
еГесtuагеа геасliеi de роlirпегizаге irl latl{ (PCR)
iпtгеЬаге: Stimata АС, iп Апttпt cle рагtiсiраге este

indicata cantitatea de l bucata pet-ttгtt D - Dispozitiv
репtгu еfесtuагеа rеасliеi de роliп-rегizаге iп lan! (PCR).
Iаг iIr atlexa Arlexa пг.2З la Documenta{ia standard ati
indicat 2 bLrcati. Саге este carltitatea согесtа реIltгtl
pozitia data, D - Dispozitiv реrltгr.t еfесtttагеа геас{iеi de
поlimеrizаге in lant (PCR)?

Ехрчпеrеа succintй а rйspunsului
(rбspunsul autof itёlii contractante сопfоrm S IA
RSAP)

Iпfогrта(iа согесtй este соrlГогtrl Arlun{Lrltli cle

раrtiсiраге publicat ре рIаtfЬгпlа SlA RSAP, qi апttпlе

репtru lotul D - Dispozitiv pelltrll еfесtuагеа геас!iеi de

роlimегizаrе iп lant (PCR) se solicit5 l Ьuсаtй.

Data transmiterii 23 august 2022,11:45

Data solicitйrii clarificйrilor 22 augtrst 2022,10:34
Ехрuпеrеа succintf, а solicitйrii de сlаrifiсаrе
(textul clarificёrilor conform SIA RSAP)

SubiectLrl iпtгеЬiгii: Raspurls ( l9 авг 2022, l l :l5):
irltгеЬаге: Va гllgаlll sa faceti о гсl'егiпtа la LlIl

standaгd/гeguIalrleIlt itlteгrlatioIlal saLt national, саге
jLrstifica tledivizaгea ре lоturi. DLrpa рrасtiса
irrtertrationala val idаrе eclr iраrпепtеlог se face рег
echipament si пu necesita obligativitatea pгezet-ttei LttlLti

siпgur рrоdLrсаtог/fttгtrizог ре tot larrtul de analiza. Ргiп
aceasta сеriпtа se litniteaza coI-tcttгellta.

Expunerea succintй а rйsрuпsului
(rйspunsui autoritalii contractante сопГоrm SIA
RSAP)

Dltlпnеачоаstгй чё rеfегili la чаlidагеа echiparnentLrIui
(репtгu fiесаге ?п рагtе), acest fapt se dеIпопstrеаzй ргiп
condilia din sагсitlа tehlricй l]гесtllll сб fiесаге
echiparnetlt tгеЬuiе sй fie insofit de tttl сегtifiсаt de
ча|idаге de la ргоdLrсбtог реtltгtt idепtifiсагеалgеrlоtпului
Lrnlarl (HID - I-Ittnlan Identificatioll testirlg). Iпsd реtltгrt
аsiguгагеа contiIluitatii ргосеsr"rltli irltгеg este rlecesaг dc
а fi validat irltгеg ргосеsttl, cit qi чаliсlагеа геzultаtеlог
оЬ{iпutе iп ttгtпа pгocesttllti irltcgгal de idеrrtifiсаге
ttrnan5 саге incILtde tоаtй lillia de allalizh. 'Гоtоdаti,

analizirld sitLraliile analogice clirl саdгul аltог aLrtoritl{i
сопtгасtапtе atit din Reptrblica Moldova cit ;i diп
Rotlrinia, s-a corrstatat сй ргосlLrсёtоrii dc echipatl,tcIlte

ргеstеаzй seгviciile de чаlidаге dоаг реIltгtt ргоduс{iа sa.

Astfel, existб гisсul сй ar"rtoгitatea colltгactatlti sб fle irl
irnposibilitate sй ajLrngй la о finalitate itl рtttlегеа itl
funclittttea а lаЬогаtогLtlui репtгtt ADN.

Data transmiterii 24 augtrst 2022,09:l4

Data soIicitйrii сlаrifiсйrilоr 23 august 2022,74:05
Expunerea succintй а solicitйrii de clarificare
(textul clarificйrilor conform SIA RSAP)

SLrbiectrrI iпtгеЬlгi i : Licitatie tгuсаtа
irltгеЬаге: este vadit faptLrl са accasta ргосеdLtга este
oгierltata саtге ltrl sitlgLtг ргосlttсаtог, totodata аutогitаtеа

4



сопtгасtапtа ргill actiLrnile salea, dоаr Ilritneaza
avand deia un castigator

Ехрuпеrеа ýuccintй а rйspunsului
(rёspunsul autoritёlii contractante сопfоrm SIA
RSAP)

Solicitйm respectttos sй folosili гuЬгiса сlаrifiсбгi репtru
а solicita explicalii ре пrагgiпеа песlагitйlilог арiгutе iп

condiliile de participaгe sall ill caietul de sагсiпi. Din
toate acuzaliile nefondate qi ргеziсеriIе ргесLlll1 сб
cLrnoagte{i cine va fi iпчiпgйtогttl, IlLt ali solicitat nici о
сlаrifiсаrе rеfегitоr la раrапlеtгul cotlcret саге чй
limiteazй in pafticipaгe. Respectiv se constatd сб scoprrl
este de а tегgiчегsа mегsltl ргосеdurii Ei nicidecum пu

de а solicita сlаrifiс5ri iп сопfогrпitаtе сu ргечеdеrilе

Data transmiterii 24 augtrst 2022,09:20

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. ..Bio Analitica" SRL 1015600017171 Ghenadie Rusu

4.

э.

Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: Nu sunt

Рflпi la termenublimitй (data 19.09.2022, оrа 09:00), а depus oferta 1 ofertant:

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

(Iпfоrmаliа priviпd сlепu.mirеа. dосumепlеlоr рrеzепtаtе se уа iпdica iп сопfоrrпitаtе сu сеriп!еlе diп
d,осumепtа{iа de atribuire ;i se va. сопsеllхпа ])riп: prezeпtat, перrеzепtсtt, пu corespltпcle (iп cazul
сdпd cloctlmeпlul afost рrеzепlаl, dcп,lltt corespuпde ceriпlelor de calificare))

Dепumirе document
Denumirea operatoruIui economic

..Bio Analitica" SRL
Documentele се constituie oferta

vа сопsеlппа рriп: prezeпlat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)(Se

DUAi1 prezeпtctt

Specificatii tehnice prezeпl.ctl

Specificatii de pret prezelll,ctl.

Сеrеrе de participare prezeпl,al

Garantia pentru оfеrtй 1о% (conform Anexei пr.9) prezeпl.ctt

Declaralie privind valabilitatea ofertei pentru о durаtй de 15

de zile рrеzепtаl

Documente de calificare
Se уа сопsеtltпа рriп: prezeпlal, перrеzепtаt, пu coresptц.cle

certifioat de corrformitate sau alt certificat echivalent се
сопfirm calitatea produselor oferite рrеzепtаt

Certificat de validare а instrrunenttrlrri (analizatorului genetic)

Ei sofware-ului pentru scopuri crirnirralistice (HID - Fluman
Identifi cation testing)

prezeпtat

Certificat ISO 13485 eliberat producёtorului utilajului prczeп|ctl

Declaralie privind personalul de specialitate propus pentru
impl ernentarea contracttllui рrеZепlаl

Declaralie ре рrорriа rбsрuпdеrе ргiп саrе ореlаtоrul
economic сопfirmй disponibilitatea pentru чаlidагеа
echipamentului рrорus cu prezentarea de dovezi рrесum сб
dispune de capacitйti 5i personal irrstruit репtru acesta

prezeпlctl



7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu сеriп{еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Coresp|lnderea сu сеriп|еlе de calificare" Ei "Соrеsрuпdеrеа сu specffica|iile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа priп: ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,, - " tи cazul пecorespuпderii)

Соmепtаrii: Eyaluarea tehпicd а fost efectuatd de сdtrе Сепtrul tehпico-crimiпalistic si expertize
judiciare а IGP, рriп demersul пr.34/12-1209 diп 20.09.2022. Oferta operatorului есопоmiс ,,Bio Aпalitica"
S.R.L, соrеsрuпdе сеriп|еlоr solicitate si пu preziпtd abaterL

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritё{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat: Nu sunt

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor: Pentru fiecare lot

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul ofertei
(fuа тVА)*

cantitate
Ei unitate

de mйsurй

Corespunderea
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1 Echi Dament pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-cTiminalistic si expeftize iudiciare

А- Sistern
autolnat

репtгu
ехtrаgеrеа
(рuгifiсагеа)
ADN-ului

,,Bio Analitica"
SRL 12 0,75 530,00

1 Ьuс.

+

В - SisterT

репtru
еfесtuагеа
reacliei de

роlirпегizаrе
in lan! cu
dеtесtагеа in
tirnp rеаl
(qPCR, Real
Time PCR)

1 buc.

С - Dispozitiv
репtгu
еfёсtuагеа
геас{iеi de

роlimегizаге
iп lant (PCR)

1 buc.

D - Dispozitiv
репtгu
еfЪсluагеа
геасliеi de

ро[imегizаге
iп lant (PCR)

1 buc.

Е - Analizator
genetic репtгu
identificarea
ADN-ului
ulпап

1 buc.

F - Analizator
genetic репtru
identiflcaгea
ADN-ului
ulт)an

1 buc.

+



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

12.Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu se aplicй

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplicй

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

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

1б. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului: пu se aplicй in conformitate cu
prevederile аrt.З2 alin. (3) lit. Ь) а1 Legii ж.lЗll20t5 privind achizi}iile publice - Respectarea
termenelor prevйzute |а жt.32 alin. (1) este facultativ6 in urmйtоаrеlе cazuri: atunci cAnd
contractul de achizilii publice/acordul-cadru respectiv urmеаzё sй fie incheiat cu un operator
economic care а fost singurul ofertant la procedura de atribuire qi nu existё al{i operatori
economici implica{i in respectiva рrосеdurё de atribuire.

Atribuirea contractului de achizitie icйlacordului-cadru:
Denumirea lotului Dепчmirеа operatorului

economic
Cantitate gi unitate

de mйsчrй
Pre{ul total
(fйrп ТYА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТYА)

L,ot 1 Echipament pentru lаЬоrаtоrul ADN al Centrului tehnico-criminalistic si expertize judiciare

А- Sistem autoIrrat

репtгu ехtгаgеrеа
(рLrгifiсагеа) ADN-
ttlui

,,Bio Analitica" SRL

l Ьuс. 1 216 000,00 1 459 200,00

В - Sisterlr репtru
efectuarea rеас{iеi de

роlirпегizаrе iп lап!
cu detectarea iп tirnp
геаl (qPCR, Real
l'irne PCR)

l buc. 1 271 800,00 1 526 160,00

С - Dispozitiv репtгu
el'ectuarea rеас{iеi de

роliп-rегizаге in lant
(PCR)

1 buc. 295 600,00 354 720,00

D - Dispozitiv репtгu
еfесtuагеа reac{iei de

роliпrеrizаrе iп larr{
(PCR)

1 buc, 274 000,00 328 800,00

Е - Апаlizаtог
genetic репtru
identificaгea ADN-
ului unraIl

1 buc, 2 530 530,00 3 0зб 636,00

F - Analizator
gerretic репtru
identificarea ADl\-
tllui ulTall

1 buc. 6 487 600,00 7 785 l20,00

Dепumirеа operatorului
economic

Data
transmiterii

Modalitatea de transmitere

,,Bio Analitica" SRL 26.09.2022 е -mаi l : Ь io апаl it ic а. mо l doy ct@gm а i l. с о пt/ S IA RS А Р



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

Denumirea
operatorului

economic

intreprin
derea:

Numйrul
;i data

contractului

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlчi

fйri ТVА inclusiv ТvА

,,BIo
ANALITIcд"

SRL
Сu capital

social
l47_BN 06,\0.2022

зз100
000-1

12 075 530,00 |4 490 636,00 з1.12,2022

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru incheierea
сопtrасtului/сопtrасtёlоr iпdicate afost respectat (ехсерfiпd cazurile prevйzute de art, 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum qi сd iп cazul depuпerii coпtestaliilor $i/sau
recep{ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aafost ехаmiпаtе qi solu|ioпate,

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lacru репtru achizi|ii сопtirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedarii
de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preyederilor legale tп vigoare.

Сопdчсйtоrul Grupului de lucru pentru

Аlехапdru GANACIUC

щзЁi{ дЬнао\
f*a:r'".,

Ч;;.



model-tip

DARE DE SEAMA

de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.Jdin Q6,.r0.2022

. Date cu privire la autoritatea contractanti:

tr

tr

Denumirea autorit[tii contractante Primdria comunei Pa$cani

Localitate s. Pascani r-nul Criuleni
IDNO 1 007601 00994s
Adresa s. Pascani r-nul Criuleni
NumIr de telefon 0600595 1 0 1068760824

NumIr de fax
E-mail oficial orimoascani@email. com

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, plenume, telefon,

e-mail)
ChirilaTudor,0600595 1 0

mail :drasos20 1 8@maiI.ru

. Date cu privire la procedura de atribuire:

nCererea ofertelor de prefuri, Licitatie deschislTipul procedurii de atribuire aplicate

Bunuri n Servicii n Lucriri nTipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

4s232411-6

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
v,tuw. mt e ndey. slov. m d,) Link-ul:

:llachizitii.md/ro/publicltender121062029l
blicdrii:22.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizati
Data:16.08.2022Anun{ de inten(ie publicat in BAP (dupd caz)

Link-ul:
nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie

electronici nCatalos electronic
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

aBuget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse:

Sursa de finan{are

Lucrlri de construc{ie re(elelor de evacuare a

apelor uzate din satul Porumbeni com.Paqcani
r-nul Criuleni



Valoarea estimat[ (ei, fdrd TVA) 8 992 630 MDL

. Clarificiri privind documentalia de atribuire:

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

. Modificiri operate in documentalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

. PAni la termenul-limiti (data 13.09.2022, ora 14:00), au depus oferta 6 ofertanli:

o SCLuxconsistem SA
o Vipart Plus
o Genial-A
o CONSISTCOM

Denumirea operatorului economic

Justificarea pretului anormal de scdzutExpunerea succinti a solicitirii de
clarificare

o SCLuxconsistemSA-justificarea
prefului anormal de scizut

. Vipart Plus- justificarea prefului
anormal de scdzut

o Genial-A- justificarea prefului anormal
de scdzut

Expunerea succintl a rlspunsului

t6-t9.09.2022

Rezumatul modificIrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali sursa utilizatd Si data publicdrii]

Termen-limitfi de depunere qi deschidere a
ofertelor prelunsit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

2



I SCLuxconsistem SA 1 005600055734 Grisore Caosa
) Vipart Plus '1005600016494 Popov Vitalie
J. Genial-A '1006600042119 Dascalescu Andrei
4 CONSISTCOM 1006600061 s0s Mihailov Nicolae
5 Mavitex-Cons 1 007600057905 Chiperi Maria
6 Valdcongrup SRL 1 009600000374 Turcan Denis

. lnformafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de citre operatorii economici:
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. lnformalia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tfi cazul necorespunderii)

. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerintele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prefului
anormal de scizut)s-a solicitat:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(ftra TVA)*

Can
tita;t
eli
unit
ate
de

mas
url

Cor
espu
nder

ea
cu

ceri
n{ele

de
calif
icar

e

Cor
espu
nder

ea

cu
spec
ifica
{iile
tehn
ice

SCLuxconsistem
SA

6 825 281,41 MDL

DA DA DA

Vipart Plus 6 959 507,09 MDL DA DA DA
Genial-A 7 466 739,7' MDL DA DA DA
CONSISTCOM 7 624 791,98 MDL DA DA DA
Mavitex-Cons 7 652 990,97 MDL DA DA DA
Valdcongrup SRL 7 724 115, MDL DA DA DA

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

t5.09.2022 SCLuxconsistem SA Justificarea pre{ului Explica{ii cu privire la pre(ul
anormal de sclzut propus de
operatorul economic

t5.09.2022 Vipart Plus Justificarea prefului Explica(ii cu privire la pre{ul
anormal de scizut propus de
oDeratorul economic.

ls.09.2022 Genial-A Justificarea pre{ului Explica{ii cu privire la pre{ul
anormal de sclzut propus de
operatorul economic

15.09.2022 CONSISTCOM Justificarea pretului Nu a prezentat

. Ofertanlii respingi/descalificali:

Lucrlri de construc(ie
re{elelor de evacuare a apelor
uzate din satul Porumbeni
com.Paqcani r-nul Criuleni

8



Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificlrii
Vipart Plus Pret mlrit
Genial-A Pre{ mlrit
CONSISTCOM Pret mirit
Mavitex-Cons Pre{ mlrit
Valdcongrup SRL Pre{ mirit

. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate c
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Procedura de achizi{ie publicfl cu Nr.
21062AA9 din'322 August 2022 este o procedurfl de achizi{ionare a luririlor qi nu poate fi
atribuiti pe loturi.

r Griteriul de atribuire aplicat:

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

. lnformatia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel rnai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl 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

9



. Reevaluareaofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

' in urma examiniri, evatuirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

'/ lnformarea operatoritor economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizilii:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantita
te qi

unitate
de

misurl

Pre{ul unitar
(fdrl TVA)

Preful total
(fIr[ TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lucriri de
construc{ie
re{elelor de
evacuare a
apelor uzate
din satul
Porumbeni
com.Paqcani
r-nul
Criuleni

SC
Luxconsistem
SA

Confor
m lista
cu
cantiti
ti

6 825 281,41 8190 337,69

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SCLuxconsistem SA 26.09.2022 e-mail
Vipart Plus 26.09.2022 e-mail
Genial-A 26.09.2022 e-mail
CONSISTCOM 26.09.2022 e-mail
Mavitex-Cons 26.09.2022 e-mail

10



(Informareo ope_ratorilor economici implicali tn procedurq de atribuire despre deciziile grupului de
lygru pentru achizilii se realizeazd in conformitite cu prevederile art. 3l af Legii nr. ]31 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaid tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republiiii Moldova),

./ Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Prin pre&nta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de agteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. SZ ittn. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile pubtice ), precum qi cd in cazul depunerii contesta(iilor"qigou
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi soluyionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru penrru achizilii con/irmd corectitudinea deffisurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
/1
bI P BFi ulsLE

11

./ Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatl a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art. Z
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

,/ 6 zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace
electronice gi/sau fax n

tr 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicIrii
prin miiloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimat6 a contractului
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute laart.2 alin, (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijlogce electronice gi/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunic[rii
p{ryaijloace electronice gi/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

fhrl TVA inclusiv TVA

SC"Luxconsistem
',SA

74
06.t0.2022

45232411
-6

6 825 281,41 8 190 337,69 3t.t2.2023
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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. 06 din  06.10.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Taraclia 
Localitate Or. Taraclia, rn-ul Taraclia 
IDNO 1007601006069 
Adresa Str. Lenin 128 
Număr de telefon 029424397 
Număr de fax 029425774 
E-mail oficial  prim-tar@mail.ru 
Adresa de internet www.taraclia.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Alexei Boşneaga, tel. 060622293 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Replanificarea Muzeului de istorie și cultură 
Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

In conformitate cu pragurile expuse in art.2 alin 3 
al Legii 131 privind achizitiile publice 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662380415235 
Link-ul: mtender.gov.md/plans/  ocds-b3wdp1-
MD-1662380415235 
Data publicării: 06.09.2022 

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

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

Data: 06.09.2022 
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1662380415235-PN-
1662380415235 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649757167780 
Link-ul:mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1649757167780 

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: FNDLR 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 162 646,78 MDL 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:    

Data solicitării clarificărilor  6 сен 2022, 17:13 
Denumirea operatorului economic Termen de executie 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Mai exact care este termenul de executie? Cite 

luni? 
Expunerea succintă a răspunsului  12 luni 
Data transmiterii 6 сен 2022, 20:33 
  
Data solicitării clarificărilor  14 сен 2022, 13:55 
Denumirea operatorului economic caiet de sarcini 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua. La devizul 16.2 SA. Capitolul 6 

Acoperis. 1. Sunt 2 pozitii 1.77, este greseala sau e 
corect? si atunci care ar fi pozitia 1.76? si este sau 
nu pozitie cu asteriala la invelitori de sipca 
(100x30)? 2.Poz 1.81 Caracteristicile la tigla 
metalica? 3. Cite pante are acoperisul? 4. Poz 1.83, 
ce fel de confectii (elemente de imbineare) concret 
este nevoie? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. 1. In caetul de sarcini mecanic s-a inclus 
de 2 ori pozitia 1.77. Poz. 1.76 este: 
&quot;Astereala la invelitori sau doliile 
invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din 
scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. 
V=9.5m3 (Contrasipci 35x100)&quot; 2. Poz 1.81 
: Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) 
pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica 
Maro, sort de streasina-58ml, borduri de streasina 
din tabla metalica-58ml), grosimea 0.45 mm 3. 4 
pante 4. Daca va referiti la elementele ce se refera 
la invelitoare, atunci din tigla de culoare Maro, 
daca la capriori, atunci din fier zincat. Va 
multumim pentru intrebarile adresate. 

Data transmiterii 15 сен 2022, 12:20 
Data solicitării clarificărilor  6 сен 2022, 17:13 
Denumirea operatorului economic Termen de executie 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Mai exact care este termenul de executie? Cite 

luni? 
Expunerea succintă a răspunsului  12 luni 

 
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 27 septembrie  2022, ora 09:00), au depus oferta 4 ofertanți: 
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Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „New Future Tech”  SRL 1020600014693 Ciumasu Mihail - 
administrator 

2. ”Stroitehnologia” SRL 1003610001082 Pulucciu Alexei Ivan - 
administrator 

3. SRL „Liaicul” 1003610002698 Tulus Dumitru - 
administrator 

4. SRL „ALARCON GROUP” 1017605003285 Terzi Alexandr - 
administrator 

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

Denumire document 

 

Denumirea operatorului economic 
„New Future 
Tech”  SRL 

”DROMAS-
CONS” SRL 

SRL 
„MASTERDRUM” SRL „Liaicul” 

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

 
prezentat prezentat prezentat 

Propunerea tehnică  nu corespunde prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară 

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

 
prezentat prezentat prezentat 

DUAE nu corespunde prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare (Anexa 
7) 

nu corespunde prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind 
valabilitatea ofertei (Anexa 
8) 

nu corespunde 
prezentat prezentat prezentat 

Scrisoare de garantie 
bancara (Anexa 9) 

nu corespunde prezentat prezentat prezentat 

Grafic de  executare a 
lucrărilor (Anexa 10) 

nu corespunde prezentat prezentat prezentat 

 Declaratie privind 
experienţa similară (Anexa 
12) 

prezentat 
prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an de 
activitate (Anexa 13) 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului (Anexa 14) 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind personalul 
de specialitate propus pentru 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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implementarea contractului 
(Anexa 15) 
LISTA 
SUBCONTRACTANȚILOR 
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN 
CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE 
ACEŞTIA (Anexa 16) 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat 

INFORMAŢII PRIVIND 
ASOCIEREA (Anexa 17) 

neprezentat prezentat prezentat prezentat 

ANGAJAMENT TERŢ 
SUSŢINĂTOR 
FINANCIAR (Anexa 18) 

neprezentat 
prezentat prezentat prezentat 

ANGAJAMENT PRIVIND 
SUSŢINEREA TEHNICĂ 
ȘI PROFESIONALĂ A 
OFERTANTULUI 
/GRUPULUI DE 
OPERATORI ECONOMICI 
(Anexa 19) 

neprezentat 

prezentat prezentat prezentat 

DECLARAŢIE TERŢ 
SUSŢINĂTOR TEHNIC 
(Anexa 20) 

neprezentat 
prezentat prezentat prezentat 

DECLARAŢIE TERŢ 
SUSŢINĂTOR 
PROFESIONAL (Anexa 21) 

neprezentat 
prezentat prezentat prezentat 

Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de lucrări 
din domeniul construcțiilor 
și instalațiilor (Anexa 22) 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat 

Raportul Contabil prezentat prezentat prezentat prezentat 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

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 

„Replanificarea 
Muzeului de istorie și 
cultură” 

„New Future 
Tech”  SRL 

3 055 401,82 
MDL 

1 buc. - - 

„Replanificarea 
Muzeului de istorie și 
cultură” 

”Stroitehnolog
ia” SRL 

3 498 546,66 
MDL 

1 buc.  + + 

„Replanificarea 
Muzeului de istorie și 
cultură” 

SRL „Liaicul” 3 829 316 
MDL 

1 buc. + + 

„Replanificarea 
Muzeului de istorie și 
cultură” 

SRL 
„ALARCON 

GROUP” 

4 318 115,29 
MDL 

1 buc.  + + 
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* 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 

28.09.2022 ”Stroitehnologia” SRL S-a solicitat 
confirmarea valorii 
totale a ofertei 
propuse (in urma 
evaluarii s-a 
identificat ca oferta 
de pret propusa prin 
sistemul SIARSAP 
este cu 6.88 lei mai 
mare decit valoare 
ofertei conform 
devizelor propuse) 

Prin scrisoarea nr. 19/22 din 
29.09.2022 agentul economic a 
fost de acord cu eroarea 
identificata si a acceptat 
micsorarea valorii ofertei cu 
TVA cu 6,88 lei  

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„New Future Tech”  SRL* 
SRL „Liaicul” 
SRL „ALARCON GROUP” 

(*Art. 68, pct. 1,) Art. 69, art. 72 al Legii nr. 131 
privind achizitiile  publice; capitolul II, 
sectiunea 4-a, pct. 45, capitolul IV, sectiunea 5-a 
a Hot. Guv. Nr. 638 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de 
lucrări 

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)  
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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) 

Replanificarea 
Muzeului de 

istorie și cultură 

”Stroitehnologia” 
SRL 

1 Bucata 3 498 546,66 
MDL 

3 498 546,66 
MDL 

4 198 256,00  
MDL 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„New Future Tech”  SRL № 02  din 29.09.2022 e-mail, SIA RSAP 
”Stroitehnologia” SRL № 03  din 29.09.2022 e-mail, SIA RSAP 
SRL „Liaicul” № 04  din 29.09.2022                                                              e-mail, SIA RSAP 
SRL „ALARCON GROUP” № 05  din 29.09.2022                                                              e-mail, SIA RSAP 

(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/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 

valabilitat
e al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

”Stroitehnologia
” SRL autohton 56 06.10.2022 45200000-9 3 498 546,66 

MDL 
4 198 256,00  

MDL 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:  

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. 
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DARE DE SEAMĂ 

                        de anulare a procedurii de atribuire                    � 

Nr.1 din 07 octombrie 2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 348; 022 822 581 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Eduard Cucuruzac, tel.: 022 822 348 e-mail: 
Eduard.Cucuruzac@bnm.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: n/a 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări � 

Obiectul achiziției lucrări de demontare a porților din lemn și din 
metal, cu montarea de rolete 

Cod CPV 45450000-6 
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-1663240695835  
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663240695835?tab=contract-notice  
Data publicării: 15.09.2022 

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://www.bnm.md/ro/content/planul-
achizitiilor-publice-al-bancii-nationale-moldovei-
pentru-anul-2018   

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) 400 700,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: - 

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



  

  
2 

 

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 octombrie 2022, ora11:00), au fost depuse oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. - - - 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

Propunerea tehnică     
Propunerea financiară     
DUAE     
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

   

Documente de calificare 
 Se va consemna 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 corespunde cerințelor 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 Operator economic 1     
Operator economic n     

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     
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* 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 

    

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: n/a 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:- 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 

- - - - - - 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit a) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  nu a fost depusă nicio ofertă. 

 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

- - [se specifică SIA RSAP, e-mail, 
fax, poștă, etc] 

(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, 
MDL 

inclusiv 
TVA, 
MDL 

- - - - - - - - 
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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): 
n/a 

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): 

__________________  

(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: 
 
 
Vladimir MUNTEANU 
 (semnat electronic)   
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea  
produselor de papetărie  

 
Nr. 170/22 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 Produse de papetărie 
Cod CPV 30192700-8 
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-1661776732497 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661776732497?tab=contract-
notice    
Data publicării: 29.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice 
publicat: 
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/tra
nsparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-
de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf  

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 30.11.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_93_0.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 835 650,00  
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_93_0.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_93_0.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 19.09.2022, ora 10:00), cu finalizarea licitației electronice 
la data de 20.09.2022, ora 15:28, au depus oferte 2 (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1  „Cartnord Paper” SRL 1019600044584 - 

2 „Rădop - Opt” SRL  1003600050218 - 
 

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

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului economic 

 „Cartnord Paper” SRL „Rădop - Opt” SRL 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat În aşteptare 
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 - 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 
Agenții Achiziții Publice (formularul Declarației va 
fi publicat pe SIA  RSAP (MTender)) - 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 În aşteptare 

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 sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 
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Menținerea valabilității ofertei pentru o 
durată de 120 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 

Certificat de conformitate sau de calitate 
eliberat de către producătorul bunului – 
copiile 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. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Lotul nr. 1 
Hârtie A4  
80 gr/m² 

„Cartnord 
Paper” SRL 

749 732,50 

10 945 pachet 
+ + 

„Radop-Opt” 
SRL 

798 893,79 În aşteptare 

Lotul nr. 2 
Hârtie A3 80 

„Cartnord 
Paper” SRL 

70 000,00 500 pachet + + 
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gr/m2 „Radop-Opt” 
SRL 

73 305,00 În aşteptare 

 
* 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 

- - - - 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost. 

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), 

lei 

Prețul total  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

Lotul nr. 1 
Hârtie A4  
80 gr/m² 

„Cartnord 
Paper” SRL 

10 945 
pachet 68,50 749 732,50 899 679,00 

Lotul nr. 2 
Hârtie A3 80 
gr/m2 

„Cartnord 
Paper” SRL 500 pachet 140,00 70 000,00 84 000,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Cartnord Paper” SRL 
28.09.2022 SIA RSAP 

Poşta electronică „Rădop - Opt” SRL  

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

În cazul în care valoarea estimată a contractul ui 
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: 
 
 

Denumi 
rea ope 

ratorului  
economic 

Întrepri
nderea 
Cu ca 

pital au 
tohton/
Cu capi 

tal 
mixt/as
ociere/C
u capi 

tal trăin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

  

Valoarea contractului Termen de 
vala 

bilitate al 
contrac 

tului/acord
ului-cadru fără TVA, 

lei 
inclusiv 
TVA, lei 

„Cartnord 
Paper” 
SRL 

- nr. 
1068 07.10.2022 

30
19

27
00

-8
 

819 732,50 983 679,00 31.12.2022 

 
 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

 
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: 

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, 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 
 

 
 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 116/22 din 05.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Articole textile, pentru necesităţile Armatei 

Naţionale în anul 2022 
Cod CPV 39500000-7 
Valoarea estimată a achiziției  2862000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

  
LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1655383256118 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655383256118?tab=contract-
notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 16.06.2022 
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  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 23.08.2022 
Denumirea operatorului economic SRL „Triomac” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/650 

Data: 06.09.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 174490,00 

Inclusiv TVA: 209388,00 
Termen de valabilitate 23.12.2022 
Termen de execuție până la 05.10.2022- 5000 unit.  

până la 01.12.2022 - 4000 unit. 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383256118
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_06.pdf
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Modificarea termenului de executare/ livrare 
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu 

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) 
 

În urma procedurii de achiziție LD nr.ocds-b3wdp1-MD-1655383256118 din 
18.07.2022, privind achiziţionarea „Articole textile, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale în anul 2022”, a fost desemnat câștigător ofertantul SRL „Triomac”. 
Conform pct. 2.1, anexele nr. 1, 2 și 3 a contractului nr. 14/650 din 06.09.2022, 
operatorul economic SRL „Triomac” urma să livreze „Ștergar de bumbac”, în 
cantitate de 5000 unit. până la data de 05.10.2022 și cantitatea de 4000 unit. până la 
01.12.2022, producătorul „Uztex” din Republica Uzbekistan. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

La data de 28.09.2022 în adresa autorității contractante a parvenit scrisoarea 
operatorului economic SRL „Triomac”, cu anexarea documentelor justificative, prin 
care acesta comunică că, în legătură cu situația creată pe teritoriul Ucrainei logistica 
s-a complicat și în dependență de situația de la punctele de trecere a frontierei, marfa 
pentru primul lot va ajunge în Republica Moldova, aproximativ la data 10.10.2022 
(conform scrisorii justificative a transportatorului SC „Litez Services” marfa a fost 
încărcată la data de 16.09.2022 în camionul care a pornit spre Republica Moldova la 
data de 20.09.2022, iar în legătură cu conflictul din Ucraina, itinerarul de deplasare 
a fost modificat esențial).  

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Triomac” solicită 
prelungirea termenului de livrare „Ștergar de bumbac”, în cantitate de 5000 unit., 
până la data de 05.11.2022. 

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră 
solicitarea întemeiată, de asemenea reieşind din faptul că, prelungirea termenului de 
livrare nu afectează activitatea autorității contractante, se propune prelungirea 
termenului de livrare a „Ștergar de bumbac”, în cantitate de 5000 unit., până la data 
de 05.11.2022. 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383256118
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VII. Rezultatele examinării: 

 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/ 

acordului-cadru nr. 14/650 din 06.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind 
prelungirea termenului de livrare a „Ștergar de bumbac”, în cantitate de 5000 unit., 
până la data de 05.11.2022. 

 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL „Triomac” - 14/714 05.10.2022 - - 

 
 

 Conducătorul grupului de lucru: 

                      Sergiu VOINU                                        ____________________ 
                            
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 115/22 din 03.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției „Articole de încălțăminte (bocanci), conform 

necesităţilor Armatei Naţionale” 
Cod CPV 18800000-7 
Valoarea estimată a achiziției  3666685,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

  
LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1649851966300 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1649851966300?tab=contract-
notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.05.2022 
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  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 25.05.2022 

Denumirea operatorului economic SRL „Zilant” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/420 

Data: 07.06.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4102083,33 

Inclusiv TVA: 4922500,00 
Termen de valabilitate 23.12.2022 
Termen de execuție până la 01.09.2022 - 2500 per.  

până la 03.10.2022 - 3000 per. 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649851966300
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_06.pdf
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Modificarea termenului de executare/ livrare 
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu 

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) 
 

În urma procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1649851966300 din 
13.05.2022, privind achiziţionarea „Articole de încălțăminte (bocanci), conform 
necesităţilor Armatei Naţionale”, a fost desemnat câștigător ofertantul SRL „Zilant”. 
Conform pct. 2.1, anexele nr. 1, 2 și 3 a contractului nr. 14/420 din 07.06.2022, 
operatorul economic SRL „Zilant” urma să livreze „Bocanci cu carâmbi înalți din 
piele de culoare neagră”, în cantitate de 3000 per., până la data de 03.10.2022, 
producătorul ИПУП «Актив Шуз» din Republica Belarus. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

La data de 29.09.2022 în adresa autorității contractante a parvenit scrisoarea 
operatorului economic SRL „Zilant”, cu anexarea documentelor justificative, prin 
care acesta comunică că, în legătură cu situația creată pe teritoriul Ucrainei logistica 
s-a complicat și în dependență de situația de la punctele de trecere a frontierei, marfa 
va ajunge în Republica Moldova aproximativ la data de 10.10.2022 și livrată către 
data de 17.10.2022. 

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Zilant” solicită 
prelungirea termenului de livrare „Bocanci cu carâmbi înalți din piele de culoare 
neagră”, în cantitate de 3000 per., până la data de 17.10.2022. 

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră 
solicitarea întemeiată, de asemenea reieşind din faptul că, prelungirea termenului de 
livrare nu afectează activitatea autorității contractante, se propune prelungirea 
termenului de livrare a „Bocanci cu carâmbi înalți din piele de culoare neagră”, în 
cantitate de 3000 per., până la data de 17.10.2022. 

 
 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1649851966300
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VII. Rezultatele examinării: 

 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/ 

acordului-cadru nr. 14/420 din 07.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind 
prelungirea termenului de livrare a „Bocanci cu carâmbi înalți din piele de culoare 
neagră”, în cantitate de 3000 per., până la data de 17.10.2022. 

 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL „Zilant” - 14/713 03.10.2022 - - 

 
 

 Conducătorul grupului de lucru: 

                      Sergiu VOINU                                        ____________________ 
                            
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 07,10,2022

l. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtё:

реrsоапа de contact
пumе, рrепumе, telefon, e-mail.

l|. Date cu рriчiге la рrосеdчrа de achizilie:

Data (datele) ýi referinta (referinlele) рчЬliсаrilоr
апtеriоаrе in Jurnalul oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la care se referi апчпtчl

u caz

lll. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizilie/acordului-cadru вчпчri п servicii п Lчсrёri п

rеs

Dепчmirеа autoritёtii conhactante l[/SP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё
LocaIitate Мuп, Сhigiпёu
lDNo 1003600152606

str. Тоmа СiоrЬё.1Аdгеsа
Nчmёr de telefon 022_250-в09

022_250-809
E-mail oficial achizitii@urgenta, md

Adresa de internet
Moisenco cristina

TipuI procedurii de achizitie

0biectul achizitiei Ргоdчsе alimentare (blocul alimentar) p.u

апul2022
Cod CPV 15800000.6

6 586 409,88

Nr: ocds-b3wdpl-MD
1 634300220787/21 045498

valoarea estimati а achizitiei
Nг. 9i link-ul рrосеdчгii (se va indica din cadrul polalului
gчvеrпаmепtаl wмлl,mtепdеr,qоч, md)

Link: https://mtender.gov,md/tenders/ocds-
b3wdp1 -MD-1 6343002207B7?tab=contract
поtiсе

Data рчЬliсёrii: 15,10.2021Data чьliсirii anu lui de а rtici rе

Nчо Dап

Eu пе
sursa de finantare Buget de stat п Buqet CNAM п

Buget CNAS п Sчгsе ехtеrпе tr

Alte surse: [proprii]

Dепчmirеа opratorului есопоmiс Рrоdчsе de Familie SRL
Nr. si data contractului de achizitie/acordulubcadru

lnclusiv TVA:1 ) 766't 35,00
31.12.2022

Data: 'l 20,12,2021

Firi TVA: 1 638 385 00

Nr: 65

valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru

теrmеп de valabilitate
31.12.2022теrmеп de ехес le

Nr, 
,1 

diп 30.11.2021

I

Numir de fax

Licitatie deschisi п Сеrеrеа оfеrtеlоr de
ргеtчri в Altele: /лdiсаlil

Contractul de achizilie/acordul.cadгu se rеfеrё la чп

ргоiесt 9i/sач рrоgrаm finanlat din fonduri ale Uniunii

Data deciziei de atribuire а contractului de achizitie/
асоrdчlчi-саdru



lV. Date сч privire la modificari|e песеsаrе а fi efectuate

Tipul mоdifiсirilоr

Altele ndicati
pct.pct. 7, 8 din сопtrасtul пr, 65 diп 20, 1 2,2021 ;

- prevederile Regulamentului privind activitatea
grupului de lucru iп dоmепiul achiziliilor publice,

aprobat рriп Ноtёrirеа de Gчvеrп пr.10 diп

20.01 ,2021;
-adresarea Produse de Familie пг. 20/09 din

20.09.2022

Suma

firа TvA
Suma cu TVA

104,95 766 135,00

638 385,00 766135,00

Рrе.t

сuлvА
ýUma cU

Рrе!

счпvА

V. Descrierea achizitiei inainte 9i dчрЁ modificare: 
.

(Se ч^оr indica паturа gi amploarea luсrйrilоr, natura gicantitatea sau valoarea Ьuпurilоr, паturа $i amploarea seruiciilor)

[п urmа procedurii de achizilie рчЬliсё LD ocds-b3wdpl-MD 1 бИ300220787/21 045498 din 23,1'1.2021 privind

achizilionarea KProduse alimentare (blocul аlimепtаф p-u aпul2022ll pentru necesitёlile lMSP lnstitutulde Medicina Urgenta,

Alte inform ii rеlечапtе

afostincheiatcu Pгoduse de tamilie SRL contractul пr,65 din 20,12.2021, du ра с! m Urmeaza
Pret

счпvА
Denumirea bunurilor

Total

рiпа la moment

cantitatea
contractata

7з00

06,10,2022 la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul а livrat чrmаtоаrеа cantitate
Denumirea bunurilol cantitatea livrata

саrпе de vita calitatea 1 4 478,418 104,95 470 009,96

TotaI 470 009,96

Urmаrеа а solicitarii de rezoluliune de сёtrе Fumizor, contractul пr, 65 d!п 20.12.2021 se rеziliаzё pentru urmatoarea

cantitate nelivrata

Denumirea bunurilor cantitatea
nelivrata, Sрrе

rezolutiune

SUma cu TvA

сагпе de чitё calitatea 1 104,95

Total

v|. Descrierea circumstanlelor саrе au facut песеsаrа modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele moditicaii coпtractului de achizilie/acordului-cadru)

Ргiп аdгеsаrеа пr, 20/09 din 20.09,2022, Fumizorul Produse de Familie SRL пе iпfоrmеаzd dеsрrе imposibilitatea
опоrЁrii obliga{iunilor contractuale се tin de livrarea Сёrпii de чitё calitatea 1 la рrе!чrilе contractate. Din cauza сrеgtеrii fёrё

ргесеdепt а prelului hrапеi pentru animale, а rеsчвеlоr energetice, inclusiv Si а indicelui de inflalie ре раrсuвul rеаlizёrii
contractului, s-a creat un moment nefavorabil atit pentru fumizorii de produse alimentare, cit Si pentru prodUcatoni autohtoni
саrе пU pot Satisfice сеrеrеа pielii паliопаlе, iп asigurarea cu produSe аlimепtаrе de оrigiпе animala la рrе{Uri avantajoase.

Astfel, fumizorul Produse de Familie SRL пе aduce la cunoýtinla despre incapacitatea de a-si опоrа obligaliunile
contractuale la рrеlчпlе contractate ýi lа Siguranta liчrаrilоr рiпё la finele anului сurепt.

2

Temeiuljuridic

Cresterea pretului iп чrmа modificarii (duрё caz)
Modificarea апtеriоаrа а contractului de achizitii
publice/acordului-cadru (duрё caz)

U/M Рrе!

,лчА

87,45kg 638 385,00

U/lи

k

Pret fЛvА

в7,45

suma fira тvА

391 637,65

391 637,65

UiM Рrеt

fлvA

2 821 ,582 kg 87,45

Suma fara TvA

246 747 ,з5 296 125,03

246 747,35 296 125,03

Мiсаоrаrеа valot"ii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modificarea termenului de ехесчtаrе/ livrare/

prestare п
Modificarea termenu]ui de valabilitate п
Rezoluliunea contractului pentru cantitatea
rimasi пеliчrаtЁ. п

] сагпе de vita calitatea 1

Nu sunt



Reieýind din сеlе expuse ýi iп conformitate cu pct. pct.7,8 ale сопtrасtчlчi sus-menlionat, se rezolulioneaza
contractul пr, 65 din 20,12.2021 pentru cantitatea rёmаsё пеliчrаtё, iп чаlоаrе de 296 l25,03 lёi, inclusiv TVA,

vll. Rezultate|eexaminёrii:

iп rezultatul ехаmiпёпi песеsltаlilог de modificare а contractului de achizitle/acordulUi-cadrul S-a decis Тпсhеlеrеа

асоrdчl adi(ional privind rеziliеrеа contractului in rezultatul ехаmiпаrii песеsitёIilоr de modificare а contractului de
achizilte/acorduIui-cadrul S-a deciS ?ncheierea асоrdчl adiliona| privind rezo|Uliunea contвctului de achizitie пr.65
diп 20j2.2021.

1Produse de Familie SRL aUtohton pt.lo.zozz -246747,35 .296 125,03

СопdчсЁtоrчl grчрчlчi de lucru:

Mihail Сiосап с

Дgеп,|iа ДсhizЦi Publicej mUп, crlýlлau, ýOs. Hinceýti 5З;tеl,: 022-820-703; fax: 022-820-728;
е-m а il : Ь ap@te пd er, gov, md ; wvл!,tепdе r, gov. md
Дgеп|iа Nalionala репtru solulionarea c,ontesta|iilor: muп. chi$inau, bd, ýtefan сеl Mare ,;i Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-82G652; fax: 022-
820651 ; e-пail: contestatri@aлsc,md; www.апsс.md

з

Dепчmirе ореrаtоr
есопоmiс

lпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
cu capital

mixuasocierd
cu capital striin

Nr. 9i data асогdчlчi
aditional

Vаlоаrеа mоdifiсЁrilог (duрё caz)

Fёrё TVA Inclusiv ТVА









DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 118/22 din 05.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md. 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022 

Cod CPV 18300000-2 
Valoarea estimată a achiziției  3563625,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

  
LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1655386939030 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655386939030?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 24.06.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Anunț de intenție nr.2022-091133  
Anunț de participare nr. 2022-091944 
 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 18.08.2022 

Denumirea operatorului economic SRL „Vargus-Grup” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/640 
Data: 30.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1295000,00 lei 
Inclusiv TVA: 1554000,00 lei 

Termen de valabilitate 23.12.2022 

Termen de execuție până la 05.10.2022 – 5000 c-t.; 
până la 01.12.2022 – 4000 c-t. 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Modificarea termenului de executare/ livrare 
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2. 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu 

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) 
 

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1655386939030 din 
19.07.2022, privind achiziţionarea „Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), 
pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022”, la lotul „Lenjerie de corp”, 
conform pct. 2.1, anexelor nr. 1, 2 şi 3 a contractului nr. 14/640 din 30.08.2022, 
operatorul economic SRL „Vargus-Grup” urma să livreze „Lenjerie de corp”, în 
cantitate de 9000 c-t. până la data de 05.10.2022 – 5000 c-t. și până la 01.12.2022 
– 4000 c-t.  

La data de 30.09.2022, conform facturii fiscale IV8643115, operatorul 
economic SRL „Vargus-Grup” a livrat „Lenjerie de corp” – 335 c-t.  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

La data de 03.10.22 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare de 
la operatorul economic SRL „Vargus-Grup”, cu anexarea materialelor justificative, 
prin care acesta solicită modificarea termenului de livrare a lotului „Lenjerie de 
corp”, în contextul situaţiei din regiunea Ucrainei și crizei mondiale legate de 
perturbarea aprovizionării cu materia primă, creșterea timpului de livrare și 
transportare a bunurilor, producătorul а extins termenul de producere și livrare a 
materiei prime preconizate pentru confecționarea bunului contractat în urma 
survenirii circumstanțelor justificative, calamităţilor naturale (ploi torențiale, 
alunecări de teren) în zona furnizorului de pigmenți de culoare pentru obținerea 
nuanței solicitate.  

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Vargus-Grup” solicită 
prelungirea termenului de livrare până la 15.11.2022 a lotului „Lenjerie de corp”,  
în cantitate de 4665 c-t. 

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră 
solicitarea întemeiată, de asemenea reieşind din faptul că, prelungirea termenului de 
livrare nu afectează activitatea autorității contractante, se propune prelungirea 
termenului de livrare a „Lenjerie de corp, în cantitate de 4665 c-t., până la data de 
15.11.2022. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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VII. Rezultatele examinării: 

 
În baza deciziei grupului de lucru nr. 14/167 din 05.10.2022 de modificare a 

contractului de achiziție nr. 14/640 din 30.08.2022 a fost încheiat acordul adiţional 
privind prelungirea termenului de livrare, după cum urmează: „Lenjerie de corp”, în 
cantitate de 4665 c-t., până la data de 15.11.2022. 

 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL 
„Vargus-Grup” 

- 14/716 05.10.2022 - - 

 
 

 Conducătorul grupului de lucru: 

                      Sergiu VOINU                                        ____________________ 
                            
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 117/22 din 05.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md. 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022 

Cod CPV 18300000-2 
Valoarea estimată a achiziției  3563625,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

  
LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1655386939030 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655386939030?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 24.06.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Anunț de intenție nr.2022-091133  
Anunț de participare nr. 2022-091944 
 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 18.08.2022 

Denumirea operatorului economic SRL „Zilant” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/641 
Data: 30.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1846575,00 lei 
Inclusiv TVA: 2215890,00 lei 

Termen de valabilitate 23.12.2022 

Termen de execuție până la 05.10.2022 – 2500 c-t.; 
până la 01.12.2022 – 2000 c-t. 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Modificarea termenului de executare/ livrare 
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2. 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu 

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) 
 

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1655386939030 din 
19.07.2022, privind achiziţionarea „Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), 
pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022”, la lotul „Lenjerie călduroasă”, 
conform pct. 2.1, anexelor nr. 1, 2 şi 3 a contractului nr. 14/641 din 30.08.2022, 
operatorul economic SRL „Zilant” urma să livreze „Lenjerie călduroasă”, în 
cantitate de 2500 c-t., până la data de 05.10.2022. Producător din Uzbekistan. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

La data de 04.10.2022 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare 
de la operatorul economic SRL „Zilant”, cu anexarea materialelor justificative, 
prin care acesta solicită modificarea termenului de livrare a lotului „Lenjerie 
călduroasă”, în legătură cu situația creată pe teritoriul Ucrainei, logistica s-a 
complicat, transportul destinat pentru importul bunurilor a companiilor specializate 
este suprasolicitat, din cauza congestiei la punctele de traversare a frontierei. 
Pentru livrarea integrală a lotului „Lenjerie călduroasă” compania de transport 
„AK-TRANS ULUS. NAK. GIDA. INS.AKAR. SAN. TIC. LTD. STI.”(Turcia), a 
oferit transport pentru data de 25.10.22, în dependență de situația de la punctele de 
trecere a frontierei marfa va ajunge în Republica Moldova, estimativ la data de 
05.11.2022, procedurile vamale necesită timp suplimentar.  

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „Zilant” solicită 
prelungirea termenului de livrare până la 10.11.2022 a „Lenjerie călduroasă”, în 
cantitate de 2500 c-t. 

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră 
solicitarea întemeiată, de asemenea reieşind din faptul că, prelungirea termenului de 
livrare nu afectează activitatea autorității contractante, se propune prelungirea 
termenului de livrare a „Lenjerie călduroasă”, în cantitate de 2500 c-t., până la data 
de 10.11.2022. 

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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VII. Rezultatele examinării: 

 
În baza deciziei grupului de lucru nr. 14/166 din 05.10.2022 de modificare a 

contractului de achiziție nr. 14/640 din 30.08.2022 a fost încheiat acordul adiţional 
privind prelungirea termenului de livrare, după cum urmează: „Lenjerie călduroasă” 
în cantitate de 2500 c-t., până la data de 10.11.2022. 

 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL „Zilant” - 14/715 05.10.2022 - - 

 
 

 Conducătorul grupului de lucru: 

                      Sergiu VOINU                                        ____________________ 
                            
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 









DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitti publice tr

Nr. 1 din 05.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autorititii contractante Primdria satului Ghidishici
Localitate mun. ChisinIu. satul Ghidishici
IDNO 1007601009680
Adresa str. Mateevici A.. nr.2
Numir de telefon 022-710-604
Numir de fax 022-710-252
E-mail oficial nrimaria.shidishici@smail.com
Adresa de internet u4{w-chlrLchjcj.uqd
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Victor DurbalI, tel 068869191

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate rCererea ofertelor de oreturi
Procedura de achizitie renetati 6uod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Procurarea materialelor de constructie (beton.
pietris. plasd)

Cod CPV 441 10000-4

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din csdrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.mdl

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- | 662041 142848
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdo 1 -MD - I 66204 | I 428 48?tab:contract-notice
Data oublicdrii: 01 .09.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl n achizitii.mdl

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autoritlfii contractante

rDa
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:
https ://ghidi ghici.md/wp-
content/uploads/2 02 1 / 1 2/Planul-achizitiilor-
publice-2022.odf

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

rLicitalie electronicd

Sursa de finantare nBuget de statl

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 393 716.66



3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cqzul tn care au fost solicitate clarfficdri)

4, Modific[ri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

5. PAn[ la termenul-limitd (data 12.09.2022 ora 14:00), au depus oferta _6_ ofertanfi:

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de cdtre

operatorii economici:

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succintfl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rtrspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duod caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. K1BETON SRL t0r7600034464 Kalav Elena
) BETON-LUX COMPANY SRL 101460000s478 Sirshi Oles
3. Beton Service SRL 100s60001970s Onica Vladimir
4. SC Novex Prim SRL 1007600002994 Coiocaru Maxim
3. SRL Catadeni-Lux 1 003605003769 Chilaru Gicu
6. II Calasia Valeriu 1003609006702 CalasiaValeriu

Denumire document
Denumirea operatorului economic
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DECLARAJIE privind
confirmarea identitdjii
beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in situalia
condamndrii pentru participarea la
activitdtri ale unei organizalii sau
grupdri criminale, pentru coruplie,
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(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin: preTentat, neprex,entat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofeftelor cu cerin,tele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indico prelul ofertei finale
(Informafio privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespund.erea cu specfficaliile
tehnice" , se va consemnq prin: ,,1" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespund
erea cu

cerinfele de
calificare

Corespun
derea cu
specificafi
ile tehnice

Lotul 1

Beton
prepart cu
prundiq
concasat
marca
c20t25
(inclusiv
servicii de

transoort)

K1BETON SRL 254667,00 201m' T +

BETON.LUX COMPANY
SRL

256000.00 201m3 + T

Beton Service SRL 257219.50 201m3 + +

Lotul 2

PiatrI
sparti de
calcar
(inclusiv
servicii de

transport)

SC Novex Prim SRL 104400,00 360 tone + T

SRL Catadeni-Lux 107700"00 360 tone + +

Lotul 3

Plasl
metalic[
(inclusiv
servicii de

transport)

II Calagia Valeriu 33110.00 1400 m' T +



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

Dntr
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile I

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n

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

12. lnformalia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

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

Denumire factorul I londerea

Denumire factorul n londerea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofeftelor:

(Se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevqluate repetat)

Motivul reevalu5rii ofertelor
Modificflrile onerate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea operatorului economic Motivul respinqerii/descalific[rii
BETON-LUX COMPANY SRL Au prezentat un Dret mai mare
Beton Service SRL Au prezentat un pret mai mare
SRL Catadeni-Lux Au prezentat un pret mai mare



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsur[

Preful unitar
(mr[ TVA)

Preful total
(flrh TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul 1

Beton prepart
cu prundig
concasat
marca C20/25
(inclusiv
servicii de

transport)

KlBETON
SRL 201 m3 1267.00 254667.00 305600,40

Lotul2
PiatrI spartl
de calcar
(inclusiv
servicii de

transport)

SC Novex
Prim SRL 360 tone 290,00 104400,00 125280,00

Lotul3
Plasi
metalici
(inclusiv
servicii de

transport)

1400 m2 23,65 33110,00 39732.00

Anularea procedurii de achizi[ie publicd:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

K1BETON SRL 23.09.2022 e-mail
BETON-LUX COMPANY
SRL

23.09.2022 e-mail

Beton Service SRL 23.09.2022 e-mail
SC Novex Prim SRL 23.09.2022 e-mail
SRL Catadeni-Lux 23.09.2022 e-mail
II Calasia Valeriu 23.09.2022 e-mail

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:



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

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau fax n

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

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
A 16 zile incazul netransmiterii comurucanr
orin miiloace electronice si/sau fax r

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

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

18. Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datii se completeazd doar in cazul

in care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

frri TVA inclusiv
TVA

K1BETON SRL

Cu
capital

autohton
89 05.t02022

$

c.ls
vv

254667,00 305600,40 30.t2.2022

SC Novex Prim SRL

Cu
capital

autohton
90 05.t0.2022

tr-
I

c..l

Ns

104400,00 t25280,00 30.12.2022

lI Calasia Valeriu

Cu
capital

autohton
9I 05.t0.2022

t-
I

aa

sv

331 10,00 39732,00 30.12.2022



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

(DA/NU)

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

(indicali suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotuUloturils pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scdzut tr

Costul cel mai sc[rut r
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost r

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de agteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cax,urile prevdzute de afi. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceasteu aufost examinate Ei solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffiEurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd idspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Victor DURBALA

Qr{ume, Prenume)
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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. 13 din 10.10.2022 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul de Protecție și Pază de Stat 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1006601001104 
Adresa mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26 
Număr de telefon 022 250-934 
Număr de fax 022 250-922 
E-mail oficial  achizitii@spps.md 
Adresa de internet www.spps.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Mariana MAGLA 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate ■Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă 
□Altele: - 

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

Bunuri ■  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Anvelope auto și baterii de acumulatoare 
Cod CPV 34224000-3 
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) 

ocds-b3wdp1-MD-1662721451151 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063291/ 
Data publicării: 09.09.2022 

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://spps.md/wp-content/uploads/2022/01/Plan-
de-achizitii-2022.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) 110 193,00 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost. 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 
5. Până la termenul-limită (data 20.09.2022, ora 14:00), a fost depusă o singură ofertă: 

http://www.spps.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SEOL-GROUP SRL 1016600039864 Oleg COTORCEA 

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

Nr. d/o Criteriile de calificare și de selecție SEOL-GROUP SRL 

1 DUAE prezentat 

2 Oferta F3.1, F4.1, F4.2  prezentat 

3 Cerere de participare prezentat 

4 Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 

5 Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi 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 
corespunde cerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lotul 1  
Anvelope auto 

SEOL-GROUP SRL 90 588,00 56 buc. + + 

Lotul 2  
Baterii de 
acumulatoare 

SEOL-GROUP SRL 20 850,00 13 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: Nu s-a solicitat. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu au fost.  
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: nu sunt 
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 □                   



3 
 

Cel mai bun raport calitate-cost □               

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu s-au aplicat. 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost. 
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, lei 

(fără 
TVA) 

Prețul total, 
lei 

(fără TVA) 

Prețul total, 
lei 

 (inclusiv 
TVA) 

Lotul 1  
Anvelope auto SEOL-GROUP SRL 56 buc. - 90 588,00 108 705,60 

Lotul 2  
Baterii de 
acumulatoare 

SEOL-GROUP SRL 13 buc. - 20 850,00 25 020,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost. 

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

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SEOL-GROUP SRL 07.10.2022, ora 09:04 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 temeiul art.32 alin.(1) lit.b) al 
Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 

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, lei 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SEOL-
GROUP SRL 

Capital 
autohton 90 10.10.2022 34224

000-3 111 438,00 133 725,60 31.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): 

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): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  
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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, 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: 
 
 
Vasile POPA                                                                            ____________________ 
(Nume, Prenume)                                                                (Semnătura) 

                  L.Ș. 













































DARE DE SEAMA

de atribuire а сопtrасtulчi de achizi{ii publice Е
de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 17 din 0б octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantй:

Den u mirea auto riti{ii сод!ц49!ед!9 рrimйriа Tolratin

Localitate s. l'ohatin. muп. Chiýinбu

IDNo l 00760 l 0078 l 5

Adresa s. Tohatin, str. ýtefan cel Маrе 1

Nчmf,r de telefon 022 з872з6,022 387238

Nчmir de fax 022 з872з6,022 з8,7238

E_mail oficial пri mаri a.tohati п@rцаi l. ru

Adresa de internet tohatin.md

Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

mail)

Seцi u СеЬоtаru, p|i mari a.tohati n@цai l. ru, 022З 8'7 2З8

2. Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ffilreluri filicitalie deschisй
пAltele: IIпdicalil

Рrосеdurа de achizi{ie repetati (d"рфзg) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

B"n,tri п S"rйсii п Lчсriri !

Obiectul achizi{iei Construc{ia apeductului (II braqament) spre
соmчпа Tohatin din sta{ia de роmраrе Tohatin
рiпi la strada Sf. Vineri (Biserica)

Cod СРV 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea

рrосеdurii de аtriЬчirе (tп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)

Дrt.4'7 pct.l al Legii l3l/20l5

Рrосеdurа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
port al uI u i guvеrпаmепlаl yywyy. mlепdе.r. gоv. md)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l66l 749482_0!Э
Link-ul: https://mtender.gov,mditenders/ocds-b3wdpl-
М D- l 66 l 7 49 482003?tab=contract-notice

Data рuЬl iсlrii :29.08.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati fiachizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclusi in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

EDa пNч
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
h ttp : //tolr at i n . m d/p l ап u l -d е - ас h i ziti i -2l

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie nlicitalie
electronicб пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе fiBuget de stat; BBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSчrsе
ехtеrпе; пАltе surse: [Iпdiсаli]

Vаlоаrеа estimati (lei, fdrd ТVД) 3 714 164lei



3. Clarificйri privind documentatia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul iп care au fost solicitate clarфcdri)

Data solicitёri i clarifi сёri lor 29 аug2022,142З
Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic
Ехрuпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de
clarificare

l9. Gararllia de Ьuпё execu{ie а contractului, duрб caz sсrisоаrе de
gагап{iе Ьапсаrй, сuапtumчl 5% din valoarea totalё cu TVA а
contractului de achizilii publice. Vа atentionam са scrisorile de
garantie Ьапсаrа la fоrmаrеа garantiei de Ьuпа executie пu sunt
admise. НG 638 РСТ. l53. Gаrап{iа de Ьuпё execu{ie а
contractului, dacб pa{ile agreeazб,, se constituie din: l) re{ineri
succesive din plata cuvenitб pentru facturile inaintate, cu
еfесtuаrеа trапsfеrчIui sumei respective ре чп cont special deschis
de сбtrе ореrаtоrчl economic, pus la dispozilia autoritatii
contractante, la о banc6 licen[iat6, agreatб de ambele раЦi; 2)
rе{iпеri succesive directe din plata cuvenitЁ pentru facturile
inaintate; 3) trапsfеr ре contul autoritatii contractate. Deci сеrеm
modificarea cu includerea unei cerinte mai putin restrictive si
imрочаrаtоаrе pentru ofertanti/

Ехрчпеrеа succinti а rispunsului Сопfоrm аrt, 68 alin (9) al Legii l3l/2015 autoritatea сопtrасtапtй
este obligata sa indice in documenta{ia de аtriЬuirе cerin{ele fа{ё
de emitent, forma, cuantumul 9i alte condilii de Ьаzй ale garanliei
de Ьчпё executie а contractului, si alin (l2) al aceluias articol
cuanfumul garantiei de Ьчпё execuJie а contractului пч trebuie sё
dерйgеаsсё l5% din чаlоаrеа de deviz а contractului de achizilii
publice. Pentru aceste luсrйri autoritatea contractanta solicita
gаrапtiа de Ьчпй execu{ie in cuantum de 5Yо sub fогmб de
sсrisоаrе de garan{ie Ьапса16, fapt despre саrе а indicat in anuntil
de participare si in documentatia standard арrоЬаtй рriп МF пr. 69
din 07.05.202l qi а respectat prevederile Legii l3l/2015 сч
рriчirе la achiziliile publice

Data transmiterii 29 aug2022,14:51

Data solicitirii clarifi сirilоr vizita in teritoriu
Denumirea operatorului economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

De се апumе in реriоаdа de сlаrifiсаri, пu putem sa facem vizita
in teritoriu in реriоаdа de depunere а ofertelor?

Ехрчпеrеа sчссiпti а rйsрuпsulчi вчпй diminea{a! viziи пч este obligatorie,astazi se ча rnodifica
documentatia

Data transmiterii 30 aug 2022,09:З8

Data solicitirii сlаrifiсirilоr qj9pt 2022,22:46
Dепчmirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii tle
clarificare .Hg 638 pct.l53 nu prevede garantie de Ьчпа .*.чtiЫЙ g*апЪ

Ьапсаrа сеrеm sa va сопfirmа{i l 53. Gаrап{iа de Ьuпё execulie а
contractului, dacё pй(ile agreeaz6,, se constituie din: l ) rе{iпеri
succesive din plata cuvenitб pentru facturile inaintate, cu
еfесtчаrеа transferuIui sumei respective ре un cont special deschis
de сdtrе ореrаtоrul economic, pus la dispozilia autoritalii
contractante, la о Ьапсё licen{iatё, аgrеаtй de ambele pa(i; 2)
re{ineri succesive directe din plata cuvenitй репtru fасtчrilе
inaintate; 3) trапsfеr ре contul autoritatii contractate.

Ехрuпеrеа suссiпtй а risрuпsului Сопfоrm аrt,68 alin (9) al Legii iffi
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este ob|igata sa indice iп documentatia de аtriЬuirе сеriп}еlе faJй
de emitent, fоrmа, cuantumul 9i alte condilii de ЬаzЁ ale garantiei
de Ьчп1 execu{ie а contractului, si alin (12) al aceluias articol
cuantumul garantiei de Ьuпё executie а contractului пч trebuie sб

dep69eascй l5% din valoarea de deviz а contractului de achizilii
publico. Репtru acosta luогiri autoritatca cOntractanta solicita
garan{ia de ЬuпД executie in cuantum de 5О/о suЬ fоrm5 de
scrisoare de garan{ie Ьапсаrб, fapt despre саrе а indicat in anuntil
de participare si in documentatia standard aprobat5 prin МF пr. 69
din 07.05.202l qi а respectat prevederile Legii l3l/2015 cu
privire la achizitiile publice

Data transmiterii 7 sept 2022, l7:00

4. Modificiri operate iп documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul tп care aufost operate modificdri)

5. РАпй la tеrmепul-limitй (data 22.09.2022,оrа 08:00), ач depus oferta 4 (раtrч) ofertan{i:

б, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUдЕ prezentate de
сitrе ореrаtоrii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr s-a scos din anuntul de раrtiсiраге vizita la gantier in
perioada de сlаrifiсаri

Publicate iп BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрd caz)

пu este cazul

Теrmеп-limitй de depunere Ei deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

пu este cazul

Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 SCLuxconsistem SA l 005600055734 grigоrе capsa
,,

Polimer Gaz Constructii S.R.L. l 002600040564 ciocan Alexandru
3. Lonial Grчр SRL l0026000l6507 ceauE ion
4 Соmрапiа Termosistem l003600l l788l valeriu ursu

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrчIui есопоmiс
Роlimеr Gaz
ConstructiiS.R.L.

Documentele, се constituie oferta
Фцgtе obligatoriu se plaseazi in саdrчl uriiin SIA RSAP

Devizele locale аfеrепtе оfепеi
Сеrеrе de раrtiсiраrе
Declara{ie privind valabilitatea оfеrtБ
Sсrisоаrе de garan{ia Ьапсаrй l %о

Dосчmепtе de calificare

Grаfiс de executare а luсrйrilоr
Declaгatie ргiчiпd ехреriеп{Ё similarj
Declara{ie privind l ista principaleloi
lчсrlгi executate in ultimul an de

scLuxconsiste
mSA



activitate
Declara{ie privind dotйrile specifice,
utilajul Ei echipamentul песеsаr pentru
indep linirea соrеsрчпzйtоаrе а
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declara{ie privind personalul de
specialitate 9i/sau а expe(ilor
рrорчs/рrорчЕi репПu imрlеmепtаrеа
contractului

prezentat рrеzепtаt prezentat prezentat

Lista sчЬсопtrасtап{ilоr

9i partea/pё(ile din сопtrасt саrе sunt
indeplinite de aceýtia

pгezentat prezentat prezentat prezentat

Informalii privind asocierea iп
vederea participёrii la рrосеdurа de
аtriьuirеа executtrrii obiectivului de
investitie

preZentat prezentat prezentat prezentat

ДVlZ репtru раrtiсiраrе la licitaliile
publice de lчсrёri din domeniul
constructiilor si instalatiilor

prezentat prezentat ]preZentat preZentat

Certifi cat/decizie de Tnregistrare а
iпtгерriпdегii, extras din Registrul de
stat al реrsоапеlоr iuridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

Gаrап{iа luсrёrilоr executate 5 ani preZentat preZentat prezentat preZentat
Ceпificat privind lipsa dаtоriilоr la
bugetul public national

pгezentat prezentat prezentat prezentat

certificat de atestare tehnici
рrоfеsiопаlё а dirigintelui de sапtiег

prezentat prezentat prezentat prezentat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate Se vа iпdica iп coпformitate cu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, пeprezentat, пч соrеsрuпdе (tп'саzul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч corespuпdeceriп|elor de calificare))

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп[еlе solicitate:

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrчlui

есопоmiс

Рrе{чl ofertei
(йri ТVА)*

cantitate
qi unitate

de misчrй

Соrеsрчпdеrеа
сч сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Construc{ia
apeductului (II
braqament)
sрrе соmuпа
Tohatin din
sta{ia de

роmраrе
Tohatin рiпй la
strada Sf.
Viпеri
(Biserica)

scLuxconsistem
SA

2 69з 694,97 Lucrari
Сопfоrm
caietului
de sarcini

+ +

Polimer Gaz
constructii
S.R.L.

2 742 662,sз + +

Lonial Grчр
SRL

2 8l9 829,б8 + +

Compania
Termosistem

3 453 591,02 + +

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча iпdica pre|ul ofertei fiпаlе(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de'calificare" si "СоrеSрuпdеrеа cu specifica|iite
tеhпiсе" , Se va сопSеmпа рriп: ,,*" tп cazul соrеsрuпiеrii si рriп ,,-" iп cazlll песоrеsрuпdеrii)
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8, pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privincl corespuntterea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului апоrmаl cle scf,zut) s-
а solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Репtrч fiесаrе lot fi
репtrч mai multe loturi cumulate пpentru toate loturile п
Alte limitёri privind numarul de lоturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

1l. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scйzut Б
costul cel mai scйzut п-

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Iпfоrmа{iа solicitati Rezmatul rйsрчпsuIчi
ореrаtоrчlчi economic

22.09.22 scLuxconsistem
SA

sД prezenta{t рТпй Iuni 26.09.2022 оrа l7:00
jr.rstificarea ofeftei апоrпrаl de sc5zrltй

solicitare executatб in
tеrmеп

22.09.22 Polimer Gaz
Constructii S.R.L.

sa prezenta{t рiпй luni 26.09,2022 оrа l7:00
justificarea оfеПеi апоrmаI de scДzutй

sol icitare executatЁ ?n

tеrmеп
22.09.22 Lonial Grup SRL sa prezentatt рiпй luni 26.09.2022 оrа l7:00

iustificarea оfеrtеi апоrmаl de sсйzrltй
solicitare ехесчtаtё Тп

termen
27.09.22 scLuxconsistem

SA
prezentaIl рiпД joi 29.09.2022 ога 10:00
сlаrifiсбri cu rеfеrirе la valabilitatea ofertei
din апеха пr, 8 dvstrб menfiona{i сй е valabilб
рiпё la lЗ noiembrie si de fapt пч se
corespunde сеriпtrеlоr solicitate 9i апчmе 60
zile.
Totodatё, rчgбm si prezenta{i mасаr pentru
utilajuI саrе cel mai mult va fi implicat in
ехесчtаrеа lчсrёri|оr actele се demonstreazё
рrорriеtаtеа аsuрrа Iоr

soI icitare ехесчtаtё in
tеrmеп

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

economic

Motivul respingerii/descalifrcйrii

Polimer Gaz
constructii
S.R.L.

Сопfогm SIА RS
662,53lei.
APlicind criteriul de еvаluаrе репtru atribuirea contractului : cel mai mic pre1 , ofertaPolimer Gaz Constructii S.R.I,, se respiпge deoarece nu ,irrrpunde criteriului de

Lonial Grup
SRL

Conform SIA RSAP
829,68lei.
APlicбnd criteriul de еvаluаrе pentru atribuirea contractului : cel mai mic рrеtr , ofertaLonial Gruр SRL se rеsрiпgi deoarece пч corespuпde criteriului de evaluare si апumепu а qferil cel плаi miс prey,

Соmрапiа
Termosistem

Сопfоrm SIА
591,02lei.
APlicбnd criteriul de еvаluаrе репtrч atribuirea contractului : cel mai miс pre| , фrtаСоmрапiа Termosistem se rispiпge deoarece пч corespuпde criteriului de evaluare siапumе пu а oferit cel mаi mic oret.

l0. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:



Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iП cazut iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se чоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: NU ESTE СЛZUL
(se va соmрlеlа репtru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr: NU ESTE СлZIJL
(Se va соmрlеtа iп cazul tп care фrtеlе aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаlчirii ofertelor
ModificiriIe ореrаtе

l4. iп urmа examiniri, evaluirii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de аtriьчirе s-a
decis:

Аtriьчirеа contractului de achizi{ie рчьliсi/асоrdчlui-саdrч:

l5, Iпfоrmаrеа ореrаtОrilоr economici despre deciziile grчрчlui de luсru репtrч achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului dely9ru репtru achizi|ii se realizeaza iп ioпformitite сч prevederile art. З l ai Legii пr. ] з ] diп з iulie20l 5 priviпd achiziyiile publice)

l6. ТеrmепчI de aqteptare репtrч incheierea contractului:

Dепчmirеа lotului Denumirea
operatorului

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de misчri

Рrе{чl unitar
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(йrП ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

Construc{ia
apeductului (II
braqament) spre
соmuпа Tohatin din
sta{ia de роmраrе
Tohatin рiпй la
strada sf. viпеri
(Biserica)

scLuxconsistem
SA

Luсrаri
Сопfоrm
caietului
de sarcini

2 69з 694,97 2 69з 694,97 3 232 433,96

Dепчmirеа operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitereSCluxconsistem SA 29.09,2022
Роlimеr Gaz Constructii S.R.L.
Lonial Gruр SRL
Compania Termosistem 29,09.2022

mai miсй decAt рrаgurilе prevйzute la аrt. 2 alin. (3)
al Legii пr. l3l din 3 iulie 20l5 privind achiziliile

п cazuI in саrе valoarea estimatё uiontra.tubl .rt. Щ б zile in cazul trапsm@
mijloace еlесtrопiсе gi/sau fax п
п ll zile Tn cazul пеtrап@
mijloace electronice pi/sau fах пп cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а со;ййчIчьtе

egalб sau mai mаrе dесбt рrаgurilе рrечбzutе lа art.2
alin- (З) al Legii пr. l3l din 3 iulie )0t 5 privind
achiziliile publice

пllzileincuru@
mijloace electronice gi/sau fах tr
П lо zitе
mijloace еlесtrопiсе si/sau fах п
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(selectayi tеrmепul de asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. t з ] diп з
iulie 2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, Se фсtuеаzd iп coпJbrmitate
сu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепuiui) at Codului Civil al itepublicii
Moldova).

17. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

18, Informa(ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчьriса datй se completeazй doar incazul iп саrе Ia рrосеdurа de achizi{ie_publici ач fost aplicate criterii de durabilitate qi s-aincheiat contract/contracte репtru lоtлъturi репtrч .u." 
"u 

fost aplicate criterii de durabilitate):

рriп prezeпlo dare de sеаmd, grupul cle luсrц cleclgrd сd lermettu! de o$leplore репlrч iпcheiereaсопlrасlului/сопlrасtеIоr iпrliсаlе afosl respeclar (ехсерlапd cazurile рrечdzulе с!е arl. 32 аIiп, (3) aI Legii пr. l3l diп 3iulie 20I5 privind achiziyiile publici ), prriun, si.ca ii caiut iri""";ii conlesla{iilor qi/sau receplioпdrii rapoartelor demonilorizare, aceasleo ач fosl ехgmiпаlе si sоlu\iопаlе.

|::,"r::y: _*:: О: 
::"md,,_вrурut de lucru репlrч achizi|ii сопlirmd corecliludineagchizi|ie,fapl репtru care poarld rdipunclere 

"о4[й'рi";;;;;;;;,i;;;:;;";;;::

Сопduсdtоrul grupaIui de lucru: SERGILJ Cebotaru

Denumirea
operatorului

economic

Nчmйrul
qi data

сопtrасtчlui/
асоrdчlчi-саdrч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al

contractului/ac
оrduIчi-саdru

scLuxconsistem
SA

06,10.2022 2 693 694,97 3 232 433,9б зl.|2.202з

Ач fost aplicate criterii pentru a"bi@
verzi)?
УаIоаrеа de achizi{ie сч ТVА diffi
lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i suma cu ТVД)
Codul СРV al lotuIui/lotu.ilo.
de durabilitate:
criteriul de аtriьчirе репtrч Iotffi
aplicate criterii de durabilitate:

Рrе{чl cel mai scбzut п
costul cel mai scбzut п
Cel mai bun rароrt catitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost л
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului privind  
achiziționarea climatizatoarelor 

 
Nr. 175/22 din 10.10.2022          

     
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 Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Climatizatoare 
Cod CPV 42512000-8 
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-1662385425109 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662385425109?tab=contract-
notice  
Data publicării: 05.09.2022 

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/tra
nsparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-
de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf  

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

Data: - 
Link: - 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 58 000,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 
 

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-1662385425109
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662385425109?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662385425109?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662385425109?tab=contract-notice
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.achizitii.md/
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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. 
5. Până la termenul-limită, 15.09.2022, ora 12:00, cu finalizarea licitației electronice la 
data de 16.09.2022, ora 15:09, au fost depuse 2 (două) oferte/candidaturi, după cum 
urmează: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „Climatsistem” SRL 1003600002217 - 

2 „Elpo” SRL 1004600009903 - 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 

Denumirea documentului 
 

Denumirea operatorului economic 
„Climatsistem” 

SRL 
„Elpo” SRL 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat În aşteptare 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat. 

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

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani (formularul Declarației va fi 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 În aşteptare 

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 

prezentat 
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olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 
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 

Garanţie - minim 24 luni din data montării - 
declarație pe propria răspundere privind termenul de 
garanţie a climatizatoarelor de minim 24 luni, 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 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. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
Denumirea lotului Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificațiile 
tehnice 

Climatizatoare (lot cu poziţii) 
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1.1 Climatizatoare 
„Climatsistem” 

SRL  
47 005,00 

1 buc / 
serviciu 

+ + 
1.2 Servicii de 
demontare/montare 
climatizatoarelor 
vechi/noi „Elpo” SRL 52 600,00 În aşteptare 

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat: nu au fost. 
 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost. 
 

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 examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Nr 
d/r 

Denumirea lotului Denumirea 
operatoru 

lui economic 

Cantita 
te și 

unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 
(fără 
TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
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Climatizatoare (lot cu poziţii) 

1 

1.1 Climatizatoare 

„Climatsistem” 
SRL 

1  
bucăţi  33 170,00 

47 005,00 56 406,00 1.2 Servicii de 
demontare/montare 
climatizatoarelor 
vechi/noi 

serviciu 13 835,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 
 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Climatsistem” SRL 
28.09.2022 SIA RSAP 

Poşta electronică „Elpo” SRL 

 
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: 
 

Denumire
a 

operatoru 
lui  

economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/Cu 
capital 
mixt/as
ociere/ 
Cu ca 
pital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractu 

lui/acordul
ui-cadru 

 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„Climat 
sistem” 

SRL 
- Nr. 

1083 10.10.2022 42512
000-8 47 005,00 56 406,00 31.12.2022 
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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 
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   

                                                                        Nr.__1_din 07.10.2022   
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 

Lucrări x 

Obiectul achiziției Lucrari de constructie a  terenului sportive 
universal  pe linga Gimnaziul Limbenii Vechi’ 
raionul Glodeni 

Cod CPV 4520000-9 
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-1663156663711 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063689/ 
Data publicării: 14.09.2022 

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 x  Altele (Programul   Satul European) 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 474470.00 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663156663711
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063689/
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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 27.09.2022, ora_09:_00_), au depus oferta _3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. I.I.”Gamureac Alexandru” 1015602003394 Gamureac Alexandru 
2. SRL”SKYSCRAPER” 1022602002548 Saban Tatiana 
3. SRL”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 

I.I.”Gamureac 
Alexandru” 

SRL”SKYSCRAPER” SRL”Nova 
Nivel Grup” 

Operator 
economic n 

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

DUAE prezentat prezentat prezentat  

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat  

Oferta cu anexă prezentat prezentat prezentat  

Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/ Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat 

 

 

prezentat prezentat  

 

 

 

Formularele 3,5,7 cu 
specificația parametrilor 
tehnici solicitați în 
caietul de sarcini 

prezentat prezentat prezentat  

Ultimul raport financiar prezentat neprezentat prezentat  

Informaţii generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat  
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Declarație privind 
conduita etică și 
neimplicarea în practici 
frauduloase și de 
corupere 

prezentat neprezentat prezentat  

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

prezentat neprezentat prezentat  

Declarație privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului. 

prezentat neprezentat prezentat  

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat neprezentat prezentat  

Angajamentprivind 
susţinerea financiară a 
ofertantului/candidatului 

prezentat neprezentat prezentat  

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor eliberat de 
I.F. ( cu termen valabil) 

prezentat neprezentat prezentat  

Grafic de executarea 
lucrărilor 

 

prezentat neprezentat prezentat  

Informații privind 
subcontractanții 

prezentat neprezentat prezentat  

Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică 

prezentat neprezentat prezentat  

Lichiditate generală 
(min. 100%). 

prezentat neprezentat prezentat  

Informaţii privind 
asocierea. 
 

prezentat neprezentat prezentat  

Angajamentprivind 
susţinerea tehnică și 
profesională a 
ofertantului/candidatului 

prezentat neprezentat prezentat  



4 
 

Declaraţie terţ susţinător 
tehnic  
 

prezentat neprezentat prezentat  

Declaraţie terţ susţinător 
profesional 

 

prezentat neprezentat prezentat  

Declarație privind cifra  de 
afaceri pe ultimii 3 ani (cifra 
medie anuală min. 1200000 
lei). 

prezentat neprezentat prezentat  

Disponibilitate de bani lichizi 
sau capital circulant, de 
resurse creditare sau alte 
mijloace financiare (suma). 

prezentat neprezentat 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 II’’Gamureac 
Alexandru” 

425397.81 1  buc +            + 

SRL”SKYSCRAPER” 425445.92 1  buc              -            + 
SRL”Nova Nivel 
Grup” 

516095.18 1 buc             +            + 

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 x       
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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 
II”Gamureac Alexandru” 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) 
Lucrari de 
constructie a  
terenului 
sportive 
universal  pe 
linga 
Gimnaziul 
Limbenii 
Vechi’raionul 
Glodeni 

II”Gamureac  
Alexandru” 

      1 buc 425397.81 lei 425397.81 510477.37 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

II’’Gamureac Alexandru” 30.09.2022  e-mail,  
SRL”SKYSCRAPER” 30.09.2022 e-mail, 
SRL”Nova Nivel Grup” 30.09.2022 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 

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 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/a
cordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilit
ate al 

contract
ului/acor

dului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

II”Gamureac  
Alexandru” 

 24 
07.10.2022 4520000-9 425397.81 510477.37 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 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) 
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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 SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice X

N r 10 din 10.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protectie a Plantelor
Localitate MD-2002, Republica Moldova, mun. Chişinău,
IDNO 1013600030804
Adresa Mun. Chişinău, str. Pădurii 20
Număr de telefon 022 77-04-47
Număr de fax 022 55 -61 -80
E-mail oficial institut.gfpp@gmail.com
Adresa de internet institut.gfpp@gmail.com
Persoana de contact SANDU T. tel. 022 55 68 59

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

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

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Combustibili (MOTORINA,)
Cod CPV 09100000-0

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.mv.md)

Nr: 21064619
Link-ul:
Data publicării 28.09.2022 10:49

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante

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

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

X Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare X Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 252 800,0

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor Nu a avut loc
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

1

mailto:institut.gfpp@gmail.com
mailto:institut.gfpp@gmail.com
http://www.mtender.mv.md


4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-Iimită (data până la 06.10.2022 , ora 13:00 ), au depus oferta 1 ofertant:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

administratorii
1. ÎCS “LUKOIL-Moldova" SRL 1002600 0 0 5 8 9 7 SIMONOV Dumitru

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ÎCS “LUKOIL-Moldova" SRL Operator
economic

Operator
economic

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă
(după caz) prezentat

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

Document 1 prezentat
Document n prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic

Preţul
ofertei
(fară

TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespun 
derea cu 
cerinţele 

de
calificare

Corespun 
derea cu 

specificaţii 
le tehnice

Motorina EURO 5
( în vrac)

ICS “LUKOIL-Moldova" SRL 257263,83 11716 + +

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei fina le
(Informaţia privind  ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin  „ - ” în cazul necorespunderii)

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 Rezmatui răspunsului operatorului 
economic

- - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Nu a avut loc -

2



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile X
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu este____________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut X

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t 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 fo s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. în urma examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

Motorina 
EURO 5 
(vrac)

ÎCS „LUKOIL- 
Moldova" SRL 11716 257263,83 257263,83 308716,60

Anularea procedurii de achiziţie publică: 
In temeiul art. alin.

Argumentare: nu a avut loc

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

Unica oferta operatorului economic ÎCS “LUKOIL-Moldova” a corespuns cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire, grupul de lucru a decis: de atribui contractul de achiziţie motorinei.

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS „LUKOIL-Moldova" SRL 7 octombrie 2022 dumitru.simonov@lukoil.md

3

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md


(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:
Articolul 32 LEGEA 131 din 2015

(3) R esp ectarea  te rm e n e lo r  p revăzu te  la  alin . (1) a  Legii 131 d in  a .2015 e s te  
facu lta tivă  în  u rm ă to a re le  cazuri:
b ) a tu n c i c înd  co n trac tu l de ach iziţii p u b lice /aco rd u l-cad ru  resp ec tiv  u rm ează  să  fie 
în ch e ia t cu u n  o p e ra to r  econom ic care  a  fost s in g u ru l o fe rta n t la  p ro c e d u ra  de 
a tr ib u ire  şi n u  ex istă  a lţi o p e ra to ri econom ici im plicaţi în  resp ec tiv a  p ro c e d u ră  de 
a tr ib u ire ;

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 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 □

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, 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

întreprind
erea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de 
valabilitate 

al
contractului/

acordului-
cadru

fară
TVA

inclusiv
TVA

ICS „LUKOIL- 
Moldova" SRL 08/2022 10.10.22 09134200-9 257263,83 308716,6 31.12.22

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 poar, conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de L. ANDRONIC
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