
DAREA DE SEAMA
de atribuire a Contractului de achizifii publice

Nr. 67lDS/22 din 05.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritifii contractante
Institutia Publicd "Centrul de Tehnologii
Informationale in Finanfe"

Localitate Mun. Chiqindu
IDNO 1005600036924
Adresa Str. Constantin Tdnase nr. 7
Numir de telefon 022-26-28-73
Numir de fax 022-24-37-t5
E-mail oficial ctif@ctif .eov.md
Adresa de internet ctif.gov.md

Persoana de contact
Ina Caba-Bradu, tel. 068683 83 8

ina. caba-br adu@etif . eov. md

Z,Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Negocierefdrd publicarea prealabild a unui anunl
de participare

Tipul obiectului contractului de
achizi{ie/acordului-cadru Servicii

Obiectul de achizi{ie Servicii de mentenantd corectivd a sistemului
MTender

Cod CPV 72267000-4

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd squ cererea ofertelor de
preluri)

In temeiul art. 56, alin (l), lit. c) din Legea nr. l3l din
03.07.2015 - ,,din motive tehnice, de crealie satt
referitoare la proteclia drepturilor exclusive, un singur
operator economic dispune de bunurile, lucrdrile ,si
serviciile necesare ;i nu existd o altd alternativd" ;i
tntru continuitatea proceselor iniliate ;i desfd;urate prin
contractul nr.46/NFP/22 din 28.03.2022 incheiat prin
procedura de achizilie Negocierea fdrd publicarea
prealabild a unui anunl de participare cu compania
,,uStudio" LLC (Ucraina) ca dezvoltator al sistemului.

Procedura de atribuire
Data publicdrii:

Platforma de achizitii puhlice utilizatl { achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

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

Da
Link-ul cdtre planul de achizijii publice publicat:
https ://ctif. sov.md/achizitii-publice

Anunf de intentie publicat in BAP Nu
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire Nu
Sursa de finantare Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimatl lei, fdrd TVA) 9439,20 euro (176664.07 lei fdrd TVA\



)nomlc
:5rii de clarificare
nsului

. - documentafia de atribuire:
ve aufost operate modfficdri)

Er#-EiL
ffi celor de informare

i deschidere a ofertelor

.-numrlrvrr'-n-. rE :rrticipare a fost transmisi dezvoltatorului inifial, companiei

.r-itttoio'- - * l:rua)

miti (data 28.09.20220 ora_14:00), compania ,,uStudio" LLC
-:tronic, prin intermediul e-mail, oferta preliminari qi documentele

. - : leratoriieconomici:
le prezentate seva consemna prin: ,,+" tn cazul prezentdrii, ,,-" in cazul

lcrtment

Documentele ce constituie oferta
i $i ,,-" in cazul

]1gn1mqg=--F*rrrsi

Documente de calificare
'i si .,-" tn cazul

rsoanei iuridice
lui bancar
ontractului in mdrime de

- t)t:!rwzs!e. :c:z: .-ocwte de calificare", ,rpropuneteftnanciard" Si ,rilustrare", sunt vixibile doar chnd
-.n tazutt Jrfl@rr ::.:sfir.. . -e atribuie stalut - ,rin considerare".

economrcr IDNO Asociatii/ad ministratorii
-rit _r.-CCtzw
i-Lr-n- --t*.rrrr- 7try, 37244864

Pavel Borodai
Ivan Borodai

Denumirea operatorului economic
ustudio" L.L.C.

Lrmirea serviciilor Cantitate
qi unitate

de mlsurI

Propunerea
tehnicl

preliminarl

Propunerea financiarl
preliminarl, euro, fIrI TVA

ii de mentenantd.
ivd a sistemului
Jer

3 luni + 3 146,40 lunar 9439,20
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Data
solicitlrii

0peratorul
economtc

Informafia solicitati Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

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

8. Ofertan{ii respinqi/descalificafi

9. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot {
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scEzut {
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost n
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de qtribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor indica toate
criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

11. Examinarea qi evaluarea ofertei depuse in cadrul procedurii de atribuire:

Oferta ini{ial6 a fost examinat[ qi evaluatd, iar procedura de negociere a fost stabilitd pentru data
de 29.03.2022, ora I 1. I 5.

Urmare a negocierilor (confinutul fiind descris qi consemnat in Procesul-verbal nr. 67 din
29.09..2022) oferta inifiall a fost imbunltl{iti, prestatorul oferind un discount de l0%o din suma
totall a ofertei (9439120-107o=8495,28 euro)

12. in urma examiniri qi evalulrii ofertei depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi cIrii

decis:
u contractului de ach blici:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate Ei
unitate de

masura

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrI TVA)

Pre{ul total
(mr5 TVA)

Servicii de mentenanld
corectivd a sistemului
MTender

,,uStudio" L.L.C,
o.o.o.

,,nCmyduo"
Vxpauna

3 luni 283t,76 8495,29 8495,28
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izilie publicS: in temeiul art.7\ alin. lit

I- lor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

,rului
I I

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

tmici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru
titatecuprevederileart.3l alLegiinr. l3l dini iulie20l5privindachiziliilepublice)

e pentru incheierea contractului:

respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie 2015 privind
'rmenelor de a.steptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV
ului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
rcheiere a Contractului de acltizilie grupul de lucru afdcut uz de prevederile
za l3l privind acltizi1iile publice

achiziliel acordul-cadru incheiat:

natd a contractului este

vdzute \a art.2 alin. (3)
ll 5 privind achiziliile

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n

ratd a contractului este

gurile prevdzute la art. 2
] iulie 2015 privind

tr i I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax I
l) 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax r

hl=.inder
3

.llcapital
rEr. rmton/
rE- -r.capital

- 
msocier

'J
,l:rcapital

.*din

Numlrul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului

fIr[
TVA
euro

inclusiv
TVA
euro

ital
ilrn

nr.l08/NFP/
22 din

05.10.2022

72200000
-7

8495,28 8495,28 31.12.2022

'ivind achizi{ii publice
rl in care la procedura
eiat contract/contracte

durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se

de achizifie public5 au fost aplicate criterii
pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate

(DA/NU) _NU_
'u achizi{ii publice durabile (achizi{ii

4

tnr@E$ dD@&Et
ni:ediwii

Ii#de:



Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate
(leiMD): (indicali suma cu TVA)

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

Pre{ul cel mai scdzut l
Costul cel mai scdzut r
Cel rnai bun raport calitate-pret r

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declsrd cd terruenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precam qi cd in cazul depunerii contesta(iilor
qi/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceasla aufost examinate qi solu{ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdEurdrii
procedurii de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

U JALOBA

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

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.     1   ___din  11.10.2022                    .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Pepeni 
Localitate s. Pepeni 
IDNO 100760112315 
Adresa s. Pepeni, r-nul. Sîngerei 
Număr de telefon 0262-42-097 
Număr de fax 0262-42-395 
E-mail oficial  primaria.pepeni@mail.ru 
Adresa de internet http:primaria.pepeni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Rotaru Oleg 
0262-42-097 

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 Sistem de canalizare și stației de epurare a unor 
obiectivesocial culturale în com. Pepeni 

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

 

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

Nr: 21064866 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1664778784362 
 
Data publicării: 03.10.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9309597,00 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664778784362
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  Conform SIA RSAP 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data ______20__, ora___:___), au depus oferta ___ ofertanți: 

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 consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică     
Propunerea financiară     
DUAE     
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

   

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

1DUAE, Ordinul MF nr.72/2020   
2Cerere de participare  
3Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in 
care ofertantul este stabilit 

 

4Declarație privind valabilitatea osfertei60 zile calendaristice  
5Declarație privind experienţa similară Toate contractele trebuie confirmate prin 
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor precum și prin recomandările 
beneficiarilor. 

 

6 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate.  
7 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului   
8 Lista subcontractanților și partea/ părțile din contract care sunt sunt îndeplinite de 
aceștea de atașat copii/ copiile contractului/ contractelor încheiat/încheiate cu 
subantreprenorii  

 

9 Angajament terț susținător financiar   
10Declaraţie terţ susţinător financiar   
11Angajament privind susținerea tehnică și profisională a ofertantului/grupului de 
operatori economici  

 

12Declaraţie terţ susţinător tehnic   
13Declaraţie terţ susţinător profesional   
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14Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național   
15Graficul de planificare, detaliat cu indicarea activităților și a resurselor umane puse la 
dispoziție de ofertant  

 

16Devizele locale aferente ofertei   
17Ultimul raport financiar   
18Certificat de atribuire a contului bancar   
19Avizul al Agenția pentru supraveghere tehnică  (Anexa nr. 22)   
20Certificat de atestare tehnicoprofesionala a dirigintilor de santier.   
21Certificat privind vizita pe santier emis de catre Beneficiar (în primele 10 zile de la 
publicarea anunțului de participare)  

 

22Garantia de buna executie 5% din valoarea lucrarilor contractate pentru fiecare an   
23Certificat al Sistemului de Management a calitatii conform ISO 9001-2015   
24Certificat al Sistemului de Management de mediu conform ISO 14001-2015   
25Manualul Calitatii elaborate in conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018  

 

26DECLARAȚIE 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 

 

27Garanția pentru ofertă, după caz cuantumul 1%  

(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 Operator economic 1     

Operator economic n     
Lot n Operator economic 1     

Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
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Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

      
 
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  

  [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

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 

        

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice п

de incheiere а асоrdului-саdгu п

cle апulаrе а procedr,rrii de аtriЬuirс п

Nr. 12 din 06 octombrie 2022

Dпlе ctt privire lп пtiloritateo сопtrосtапtd:

Corrsiliul Taional Cal-iulDепumirеа autoritйtii contractante
mun. CahtrlLocalitate
1007601010297
*n_Cahul, str, Piala Independentei, 2

0299lз1411Numйr de telefon
0299122058Numir cle lhx
achi ziti i crcalru1 (@ gnrai l . с оmE-nrlril olicial
Cal-rul.mdAtlrcsa de internet
Miror. Milrail, 0299128441

achizitiicrcalrul(D,gnrail. corn
Р.rr** de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

I)ale ctt privire la proceclura de пtribuire:

"С.*r." "f.rtеlоr 
cle рrе{uri пLicitalie deschisй

пАltеlе: IIndicati
Tipul procedurii de atribuire aplicnte

вuпuri п seгvicii tr Lucrtiri п
Ргосеdurа de achizi{iede achiziti е repetatilift!11p! sg1

Tipur гЬiесtulчi contractului de achizi{ie/

асо rc|ulrti-cadru
L.r*ri d. i,rtretinere periodica si reparatii la
clrumul local L667 Ziгrrеsti-Раiсц

0biectul achizi{iei

45200000-9

Ьц-,r.rео motivului/temeiului privind
пlеgсrеа рrосесIurii de atribuire (tп cazil
ctplicйrii altor proceduri decdt, licitalia
dc,ychisd

ocds-b3wdp 1-MD- 166l 5 1З685957P."..d"r*re аtriЬuirе (se va iпdiса diп cadrul

1эоrtсtlttlui gчvеrпаmепtаl

tt'tt'tt'. /l7lc,l?r le r. цtч. m d)

Гtrk",l,'rФi://rnterrder.gov.md/tenders/ ocds-

b3lvdp 1-MD- l бб 1 5 1З 68 5957?tab:contract-notice

Data publi с ёr l,i: 26 .08,2022

РlаtlЬгrпа cle achizi{ii publice utilizпti
пDа пNlr

Рrосеtlurа а fost inclusй in planul de

rrchizi{ii 1lublice а autoritfl{ii contractante
tj"'."' сйtге planul de aclrizilii publice publicat:

https ://cahr,r1. rTd/cate gory/aclrizitii-publ ice/plan-

aclrizitii/

Г,r*Пе inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)
Link-ul:
EA*nd*udru пSistem dirramic de achizilie
пLicitпtie elcctronicil nCatalog electronic

r.tinici Ei instrumente specifice de atribuire
'dшlй cctz

Surs:t de liпап{аrе "U"g.t 
tr. stat; пBr,rget CNAM; пВugеt CNAS;

пSrrriе ехtеrпе; пАitе SLlrSe: [Fопdul Ecologic
|{cttitlпal
416 655,76 leiVаlоаrеа estimati (lei, fdrd'ГVА

IDNo

Nr:

Cocl СРV

п a.hi"itii.md; п e-licitatie.md; п yptender,nrd

Data:



Ctariliciiri рriчiпd dосuпtепtа|iо de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care аu fost solicitate сlаrфсdri)

Iп!ьrпut|ii рriчiпd о!ёrtеlе clellttse qi сlосuпtепlеlе cle coli|icпre qi п|еrепtе Duдli prezclllulc tlе cйtre

о р е ru ltl ri i е со tt olltic i :

Data solicitйrii clarificirilor
Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
ЕхDuпеrеа strccintf, а rf,spunsului
Data transmiterii

Motli/icйri operate iп docttmeпto|ia de atribuire:

Rezum:rtul modificйrilor
PubIicate in BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе (dupd caz)
[Iпdiса|i sursa utilizatй ;i data publicdrii]

'I'crmen-Iimitfi de dерчпеrе qi deschidere а

оfеrtеlоr prelungit (duрёt caz)
[Iпdicct|i пumёirul cle zileJ

Р(iп(t lП lerпrcпu\-\itltitit (rlпlа 16,09.2022, ora14:00), s-o depus 3 (trei) ofcrle:

Nr. I)епчm irea ореrаtоrului economic IDNo Asociafii/
administratorii

1 MASTERDRUM SRL 1 009600036472 СеЬап Veceslav 50%
Cretu Nadejda
5O%/Cretu Mihail

,, SA Drtrrr,uri Cahtrl 1 00з60з1 51 541 Grup de persoane
/ýteйnitб Ion

3

Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс
Dепumirе dосчmепt Operator

economic n
MASTERDRUM

SRL
Dосчmепtеlе се constituic oferta

vа сопSmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпсlе

Ргорuпеrеа tehnic1
Рrорuпегеа financiarй

preZet,ltatGaranlia pentru оfеrtd
'dutэёi caz,

Documente de calificare
iп: рrеzепtаt, пeprezeпtctt, пu соrеsrэuпdе

рrеzепtаtрrеzепtаtDUAE - Docrtmenttll
Urlic de Achizilii
Еttгорсап, арrоЬаt рriп
огd intll Ministertrlui
Finatltelor пr. 7 212020

еZеп|аlРгоllltпеrе tehnich
prezeпtctlРгорttпеrеа fi папсiаrй (

Dcvizele пr. З,5
zeпtctlСегеt,еа сlе partici

SA Drumuri
Cahul

рrеzепtаt рrеzепtаl
рrеzепtаt preze пtсtt

DlJAE рrеzепtаt DrеZепtсll

пu соrеsрuпdе

prezeпtat
prezeпtat

рrеzепtаt

2



ЪЙ"tt" o."trll oferta
2% - еmisй de о banc1

сопlегс iali, acreditati iп
RN4.

prezeпtat рrеzепtаt

Declaralie privind
чаlаlэilitаtеа ofertei - 60

zile

рrеzепtаt рrеZепшI

prezeпtat
Grаfiс de exectttare а

lrrсгiгilог

prezeпtat

рrеzепtаtБсlаrаliе privind
ехрегiеr-r{а similar1,
соtrtЬгпr pct.40 din
clocumentalia standard

1lеtrLгlt геаlizirrеа
асhiziliilог publice de

lrrсгагi.

prezeпtat

prezeпtat рrеZепtаtnccИrilie privind 
l

clotirгile specifice , l

rrtillritr1 qi eclripartrentr"rl I

1lесеSаr реtltгtt
1 ir.deplinirea

| .оr.rрl',пr6tоаrе а

l соrltгпсtrrlui ------
рrеzепtаt preZeп|at

Dесlага!iе privind
peгsorralr-rl de specialitate
pгoplls репtгчt
imрlеmепtаrеа
сопtгасtulu

prezeпtat

prezeпtat

рrеzепlаt

prr*rt"t

L i sta strlэсопtrасtапlilоr

;i рirгtеа /раr!ilе din
соtitгасt саге sunt

irrcleplirrite de acestea

рrеZепtаt

Irrfoimalii privind
asocierea

preZeпtat

Angajament tеr!

sustiпйtог financiar

preZeпtat

.Мgarjament ргiчiпd
stts!itreгea tehnicй qi

ргоlЪsiопаli а

Ь fu гtаrttul ui/grupului de

орсгаttlгi ecotrontici -
clupii caz;

prezeпtat

бес1 агаliе tег! suslinбtor
tehnic

рrеzепtаt рrеZепtаt

preZeпtat

p**"Иt

рrеzепtаt

Йсlаrаliе tеr! suslinltor
ргогеsiопаl

prezeпtat

П, portr., participare la

1icitatiile publice de

ltrсгirгi clirr domenitrl
corlstгuc!iilor 9i
i nstrriati ilоr, drumuri ;

prezeпtat

cilla de аfъсеri апuаlй,

tэегiоаdа аr-rulц!?02 ].--
prezeпtat

aJ



cifia de afaceri nredie
atrttalй, perioada ultimii 3

ani

prezeпtat рrеzепtаt

Disponibilitatea de bani
lichizi, emisй de о Вапсй
Comcrcial1 acreditat1 iп
RN4.

prezeпtat prezeпtat

сегtitjсаt de

сопlьгпritаtе ale

ргi r-rcipalelor materialele
utilizate (beton, ciment,
lэогсluгй, asfalt etc.)

prezeпtat prezeпlat

I-i clrid itatea generalй
(nivehrl nlir-rim de

lichiditate пu nrai mic de

1j0%)

рrеzепtаt prezeпtat

Сегirr!е sr"tplinrentare
оlэliцаtогii

prezeпtat рrеzепtаt

ссгtifiсаt de atestare

telrrlico - profesionalй
(diгiginte de qarrtier-

сс,пstгuс!ii rr"rtieгe)

prezeпtat prezeпtat

Dovirciir iпrеgistгбгii

регsоапеi juгidice, iп
cotrlbгnritate ctl

ргеr,есlеrilе legale din

!ага irr саге ofertantul
esLe stnbilit

prezeпtat рrеzепtаt

DссIага!iа 1эгiчiпс1
соtlflгmагса
Ьеrrсlrсiаrilог efectivi qi

trеiпсаdrагеа acestora in
si trra!ia corrdamnйrii

реlltгLl раrtiсiраrеа 1а

irctivitйli ale unei
огgапizаlii sau gruplri
cгit-tritrale, petrtru

согttр{iс, fl,arrdi ;i sau

stlitlаге сlе bani.

рrеzепtаt prezeпtctI

certificate Iso
9001 :201 5

ISo
140001 :201 5

ISo
45001:20l8

перrеzепtаt рrеzепtаt

сегti t-lcat de efectuare
sisterrraticй а plalii
irlrpozitelor,
сопtгilэr"r{iilоr eliberat de
Irl sllectoratul Fiscal
Огigiпаl - Eliberat de
scгr,icirrl Fiscal de stat

prezeпtat prezeпtat

4



valabil сопfirmаt рriп
aplicarea semnбturii
electronice Obligatoriu,
Recomarrddri 1а

Сопtгасtеlе prezentate
pe1,1 t гtl detrronstrarea
luсгt]rilоr similare
execttlate in trltimii 3 ani
(2018-2021) - cel pltlin 3

гесоtlrапсlitri

prezeпtat prezeпtat

г

(Iпfоrпlа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп соп,fоrпlitаtе сu сеriп|еlе diп

dоuпlлепtа.|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаl, 11u corespllпde (iп cazul

сdпсl сlосumепtul a.fost prizeпtat, dar пч corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

I п.|ь r пt rц i а р r iy i п cl с о re s р u п cl е r ео ofertelo r с u се r i п|еl е s о l i с i l пt е :

r' iп cctztll utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса pre\ul фrtеi fiпаlе
(Iп|Ьrпlа{iа priviпd "Corespuпderea сч сеriп|еlе de'calфcare" si "Corespuпde_rea сu specфca|iile

tеhпiсе" , Se va ronrr.no рriп: ,,+" |п cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazt,i пecol,espuпderii)

Irettlrtt elttciclorea uпоr пeclaritd|i sau сопfirmоrеа uпоr clole privittcl соrеsрuпrlеrео tlferlei сu сеriп!еlе

slobilile ?tl сlосumепtа|iп cle otribuire (iпсiusiч justilicorea pre!ultti ппоrmпI de scdzul) s-п soIicital:

I)спumirеа lotului
Dепчпrirеа
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei
(йrё

тVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsurй

Corespundcrea
сu cerin{ele de

caIificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Ltrcrari de intretinere
periodica si reparatii
la drumtrl local L667
ziгnesti-paicu

маstеrdrum
SRL

439 145,49
MDL

1 r"rnit

соrеsрuпdе corespunde

Data
solicitirrii

Ореrаtоrчl economic Iпfоrmа{iа solicit:tti Rеzшаtчl rйspunsului
ореrаtоrului economic

20.09.2022 Drumuri Саhul SA Suplinirea
documentelor lipsit

Nu au fost prezentat intregul
p:rchet dc documente. _

Motivul rеsрiп gеri i/d cscalit'i сй rii
D ettu nri rеа ореrаtоцц!цiýý9ц9ш!9

Neprezentare:r intregrrlrt i prrchet cl е сlосum ente
Dl,untul,i Саhчl SA

]VIоrlпlilulач rlе ечuluurе ч оJёrlеIоr:

l'спtru liecare lot п
реtrtгit rrrai nrultc loturi cumulate п

реtrtгrt toate lottrrile п
дltе lirTitйriprivind nttmlrul de loturi саrе pot fi atribuite aceltria;i оfЪгtаrrt: |пdiсауi/

.ILrstillcaгea deciziei de а ntt atribui contractul ре lottrri: _este ttt-t obiect integrtr

Criteriпl rle otribuire apIicol:

Рrс{ul cel mпi scizut п
costtrl cel rnai sclzut п
Cel rlai blrn rароrt calitate-pre! п

О.| е r l п п | i i r е s р i п Е i/d е s са l ili с п! i :



Cel rTrai btrn rароrt calitate-cost п

I п.ftl r m о| i а р r iv i п d faclor ii d е еv пl u а re ар l ic а! i :

(Se va completct репtrЧ lotl,trile care aufost atribuite iп bctza criteriilor; cel пlcti Ьtm raport calitale-pre1

,yatt cel плаi hтtп raport calitate-cost)

]le суа l t t ч rea oferl е I or :

(sc уc сопlрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

моtiчul reevalшitrii ofertelor
N,Itldifi cirile operate

i,t t,rrttct ехаtпiпriri, eyaltttirii Ei coпryariirii ofertelor сlерusеiп carlrul proceclurii rle alribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie public1:

IttJbrпtorea operatorilor есопоmiсi clespre cleciziite grupului cle lucru репlru ocltizilii:

(!п1ьt.mаrасt operatot.i1,or есопопliсi implica|i iп proceclttrq cle cttribuire clespra deciziile grupului de

ltlcrt.t 1эelllrtt ctchizilii ie reclizeazii tll соп,Гоrпlirctrе сtt preveclerile ct1,|. 3l ci Legii пt,, l3] rliп 3 iilie
blice). Termenul de аýtерtаrе pentru iпсhеiеrеа contгactttlr-ri:

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа clin ofertit Punctajul calculat

T)enllmirea oneratorultti есопопriс 1 Total

ffi Ponderea

Dепulпirе factorul n Ропdегеа
De umirеа опеrаtоrului economic n Total

Denttmire fасtоrul Ропdеrеа

Denunrire fасtоrul n Ропdеrеа

1е

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

crntitate
qi unitate
de mйsurй

Рrе{ul чпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fiirй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

Luсгагi de
itrtгetitrere

регiоdiса si
гераrаtii la

drr,rrrrul local
L667 Ziгnesti-

ParicLt

Masterdrurn
SRL

1 utrit 4з9 1д5,49
MDL

4з9 145,49
MDL

526 974,59 MDL

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modnlitatea dc tr:rnsrnitcre

N4аstегdrum SRL 27.09,2022 Ernail

Drrtmr.lri Calrtrl SRL 2,7.09,2022 Email

ffi estimattr а contracttrlui

este mаi miсё dec8t pragurile prevбzute |а art,2

alin. (3) al Legii пr. lЗ1 din 3 iulie 2015

nrivind achizitiile prrblice

и б zilc in cnzul tr:rnsmitcrii соmuпiсйrii
рriп m ii loace electronice ýl/ý4цДдд_
п 11 zile in cazul netransnriterii comunicбrii
prin miiloace еlесtrолiсе Ei/satr fax п

ir.r ."ril i" ,"€ 
"аБаrеа 

estimatй а contractului

este egal1 sau пrai пrаrе decit рrаgurilе
ргечйzutе la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l З 1 din

З iLrlie 2015 privirrd u.hiziliil. publi."

П 1' ,ila in cazul tгansmiterii comunicirii prin

miiloace electrotrice qilsau fuх tr

п 16 ziie iп cazul netгanstniterii comunicirii
prin nriiloace electronice qr/ýqц fuIд_

6

д t"ihl lirpq пппtrя .,ttrlrri de



(Selecla|i lertlrcпul de as|eptare respectat. Calctlarea |еrtпспеlоr prellcizttle cla Legect пr. ]З] diп 3 illie
'20t5 

p|iviпd achizi|iili pubtirr, iiсlu,giч ct tеrmепеl,оr cle ct;leplctre, sа efccttteozci iп соtфrпli|сttе ctt

1lrcveilerile TIц,LUL|JI IV Сарitоlъl I (Calcutctrea Terlпeпulti) ctl Coclttltti Civil al lleptйlicii Moldova),

С о п l r а cl u I cle ас l t izi| i e/ctc ord u l-caclr u i пс h е ial :

Itфlrпtп|iп privitlt! ochizilii publice cturohile (пchizilii verzi) (ruhricu rlпlit se cotltple leuz.ri dопr ?п cпz,ttl itt

cire Iп jroiect,,ro а, iriiziii, pubticii aufost aplicate crilerii cle rlurubilitole ;i s-п iпclteial сопl.rасl/соttlruсlе

репlrtt lot/loluri репtrч care aufost aplicate crilerii de tlurabililole):

prilt prezetttcl clore cle sеаmd, grupul cle luсrч declurit сй lеrпrcпtil tle п;teplLre pcпlrlt iпсltеiеrеп

cotttructultti/coпtroctelor iпrJicate ofist respeclat (ехсерlапd cazurile prevdzttle rle пrl. 32 aIitt. (3) ol Legii пr,

13l сliП з iutie 20l5 priviПcl achiziliite publice ), РrеСUПl qi cti ?П спzul rlepttПerii cottlesla|iilor qi/sau

recep|ioпdrii rapoпrtelir cle moпitorizare, aceaslea aufost ехапtiпоlе si solltlioпu|e,

Irritt 1lrezetlta clпre cle sепmd, grupul cle luсrч peпtrlt achizi|ii соtфrmd coreclilurlitteu desfйsurcirii, procedurii

cle пittizi|ie, fпрt репtrч ,,nrc poortd rdsрuпсlеrе сопfоrm preveierilor legale iп vigoпra,

Сопtlчс:ltогчl grupului de lцсru pentru achizifii:

Г , йoz,r
(Nutпе, Рrепumе)

I)clttltnirea
ореrаtоrulчi

economic

irrtreprindere
il:

Сu capit:rl
arrtoltton/
Сu capit:rl

mixt/:rsociere/
Сu capital

stritiп

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtчIui/
асоrdчlчi-саdrч

Cod СРV

vаIо:rrса contractului Теrmеп
de

valabilitat
eal

сопtrасtчl
ui/асоrdul
ui-caclru

fйгп ТVА inclusiv,гчА

Masterdrum
SRL Cu capital

autohton

збl1 10.\0.2022 452з3142 - 6 4з9 |45,49 526 914,59
з1.12.202

2

(DA/NU)лu lbst aplicate criterii репtru achizi{ii publice durаЬilе (aclrizi{ii

vcl,zi)?

\/rtlоllгеil cle achizi{ie сu ТVА ditt сопtrасt/ сопtrасtе :l

lotulrri/loturiloг репtгч c:tre ач tbst aplicate criteгii de

d rr1,1tbilitate (lei MD):

corlul clrv al lotului/loturilor pentrrr cilre ач fost aplicatc criterii
de cluгabilitate:

Рге{trl cel tllai scirztrt в

costrrl cel пlаi scizut п

Cel llliri trttl-t гарогt саlitаtе-рге{ п

Cel lllai Ьuп гарогt calitate-cost п

сritсгirrl de rrtribuire репtrч lotul/loturile репtru спl,е atl fost

lr1l!icate сritеrii cle durabilitatc:

(Settltti



1 
 

DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 124/22 din 10.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  olga.conovalova@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției „Fructe şi legume transformate”, pentru necesităţile 
Armatei Naţionale 

Cod CPV 15300000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660885545382 

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1647677619809?tab=contract-notice 
Data publicării: 19.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da (pct.18, HG 1419/2016)   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 220 000,00 

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

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

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) - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660885545382
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Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 08.09.2022, ora 17:00), au depus oferta 3 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
3. SRL „Delmix Prim” 1010600031257 Galina Dilan 
4. SRL „Prodagrotrade” 1014600029375 Ceapă Victor, Tatiana Melnic  
5. SRL „Green Prod” 1013600008494 Tatiana Bunescu 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 

SR
L 

„P
ro

da
gr

ot
ra

de
” 

SR
L 

„D
el

m
ix

 
Pr

im
” 

SR
L 

„G
re

en
 

Pr
od

” 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa 
nr.22) 

prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa 
nr.23) 

prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

DUAE Documentului Unic de 
Achiziţii European 

prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat Statut „în așteptare” Statut „în așteptare” 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat Statut „în așteptare” Statut „în așteptare” 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat  Statut „în așteptare” Statut „în așteptare” 

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

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

prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă 
de bugetul public naţional prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

Autorizaţie sanitară-veterinară de funcţionare a 
ofertantului sau certificat de înregistrare oficială 
pentru siguranţa alimentelor 

prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a 
unității de transport” sau „Certificat de înregistrare 
oficială pentru siguranţa alimentelor a unității de 
transport” 

prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații 
sau standarde relevante. 

prezentat Statut „în așteptare” prezentat 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea 
capacităților și experienței pentru cel puțin 12 luni de 
activitate. 

prezentat Statut „în așteptare” 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)) 

1. La loturile „Suc  de mere” și „Suc  de mere şi struguri” prețurile cele mai scăzute au fost 
propuse de către ofertantul SRL „Prodagrotrade”. În urma examinării documentelor ce constituie 
oferta și a mostrelor, prezentate de către operatorul economic menționat pentru loturile date, s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 
atribuire, se propune achiziţionarea loturilor „Suc  de mere” și „Suc  de mere şi struguri” de la 
operatorul economic SRL „Prodagrotrade”. 
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2. La loturile „Castraveţi marinaţi” și „Tomate marinate” prețurile cele mai scăzute au fost 
propuse de către ofertantul SRL „Green Prod”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta și 
a mostrelor, prezentate de către operatorul economic menționat pentru loturile date, s-a constatat că 
acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire, se 
propune achiziţionarea loturilor „Castraveţi marinaţi” și „Tomate marinate” de la operatorul economic 
SRL „Green Prod”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (borcan) 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Suc  de mere SRL „Prodagrotrade” 333333,33 10000 + + 
SRL „Delmix Prim” 375000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Suc  de mere 
şi struguri 

SRL „Prodagrotrade” 350000,00 10000 + + 
SRL „Delmix Prim” 383333,33 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Castraveţi 
marinaţi 

SRL „Green Prod” 358332,00 
10000 

+ + 

SRL „Delmix Prim” 358333,33 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Prodagrotrade” 389900,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Tomate 
marinate 

SRL „Green Prod” 341699,00 
10000 

+ + 

SRL „Prodagrotrade” 341700,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Delmix Prim” 358333,33 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  
Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

13.09.2022 
SRL „Green Prod” 

Prezentarea documentelor justificative şi 
documentul Specificaţii de preţ (anexa nr.23) după 
licitare 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Prodagrotrade” Prezentarea documentelor justificative şi 
clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile 
solicitate incomplete. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului 

economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru fiecare lot în parte        
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 
denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 
Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 
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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  

(borcan) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Suc  de mere SRL 
„Prodagrotrade” 

10000 33,33 333333,33 400000,00 
Suc  de mere şi struguri 10000 35,00 350000,00 420000,00 
Castraveţi marinaţi SRL  

„Green Prod” 
10000 35,8332 358332,00 429998,40 

Tomate marinate 10000 34,1699 341699,00 410038,80 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Delmix Prim” 
30.09.2022 prin e-mail SRL „Prodagrotrade” 

SRL „Green Prod” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 

conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, 
inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 
Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Prodagrotrade” - 14/734  10.10.2022 15321600-0; 
15321000-4 683333,33 820000,00 23.12.2022 

SRL  
„Green Prod” - 14/735 10.10.2022 15331400-1; 

15331420-7 700031,00 840037,20 23.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziţii publice privind achiziţionarea 

 lămpilor şi aparatelor de iluminat 

 

Nr. 174/22 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 prețuri 

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Lămpi și aparate de iluminat 

Cod CPV 31520000-7 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661773423197 

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

b3wdp1-MD-1661773423197?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 către planul de achiziții publice publicat: 

https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achi

zitii-publice/planul-anual-de-achizitii-

publice 

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

Link: - 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 103 986,00 

 

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/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost 

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 08.09.2022, ora 10:00), cu finalizarea licitației electronice la 

data de 09.09.2022, ora 15:27, au depus oferte 6 (şase) ofertanți: 

 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „Euro Light” SRL 1016600031961 - 

2 „Tehelectro-SV” SRL 1003600053851 - 

3 „Eleamag” SRL 1006600057355 - 

4 „Arta Zidarului” SRL 1008605005403 - 

5 „Vion-Impex” SRL 1002600013872 - 

6 „Lumgrupmaş” SRL 1003600014980 - 

 

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

de către operatorii economici: 

Denumire 

document 

Denumirea operatorului economic 

„Euro 

Light” 

SRL 

„Tehelectro

-SV” SRL 

„Eleamag” 

SRL 

„Arta 

Zidarului

” SRL 

„Vion-

Impex” 

SRL 

„Lumgru

pmaş” 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea 

tehnică 

prezentat În aşteptare În aşteptare În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

Propunerea 

financiară 

prezentat 

DUAE prezentat 

Garanția 

pentru ofertă 

(după caz) 

Nu s-a solicitat 

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Confirmarea 

identității 

beneficiarilor 

efectivi și 

neîncadrarea 

acestora în 

situația 

Conform 

termenului 

solicitat 

În aşteptare În aşteptare În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

În 

aşteptare 
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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

  

Intenția de 

participare în 

cadrul 

prezentat În aşteptare  În aşteptare În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

În 

aşteptare 
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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 

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 

prezentat În aşteptare În aşteptare În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

 

În 

aşteptare 



5 
 

electronice sau 

documentul 

confirmat prin 

semnătura 

electronică a 

operatorului 

economic 

*Persoană 

juridică 

înregistrată în 

Republica 

Moldova - 
Copia extrasului 

din Registrul de 

stat al 

persoanelor 

juridice - copia 

în format 

electronic de pe 

documentul pe 

suport de hârtie 

cu semnătură 

olografă fără 

aplicarea 

semnăturii 

electronice sau 

documentul 

confirmat prin 

semnătura 

electronică a 

operatorului 

economic 

prezentat În aşteptare În aşteptare În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

*Datele din 

Registrul 

informației 

criminalistice 

și 

criminologice 

al Republicii 

Moldova - 
Copia cazierului 

judiciar al 

persoanei 

juridice - copia 

în format 

electronic de pe 

documentul pe 

suport de hârtie 

cu semnătură 

olografă fără 

aplicarea 

semnăturii 

electronice sau 

documentul 

confirmat prin 

semnătura 

electronică a 

prezentat  

 

În aşteptare 

 

În aşteptare 

În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

În 

aşteptare 
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operatorului 

economic 

*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 - 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 

În aşteptare În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

În 

aşteptare 

 

*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 - Operatorul economic 

„Euro Light” SRL a prezentat documentele justificative până la expirarea termenului-limită indicat (22.09.2022) conform solicitării ASP cu nr. 

06/03-SAP/374 din 19.09.2022. 

*La data de 19.09.2022 (data solicitării documentelor justificative) a fost verificată lipsa sau existența restanțelor operatorului economic „Euro Light” 

SRL faţă de bugetul public național pe portalul https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information - la situația din 19.09.2022 lipsește 
restanța. 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea  

operatorului 

economic 

 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)* 

Cantita 

te și uni 

tate de 

măsură 

Corespun

derea cu 

cerințele 

de califi 

care 

Corespund

erea cu 

speci 

ficațiile 

tehnice 

Tub fluorescent 18W 

G13 T8 

„Euro Light” SRL 88 000,00 5 450 

buc. 

+ + 

„Tehelectro-SV” 

SRL 

89 925,00 În aşteptare 

 „Eleamag” SRL 93 950,00  În aşteptare 

 
„Arta Zidarului” 

SRL 

100 800,00  În aşteptare 
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„Vion-Impex” 

SRL 

103 832,50  În aşteptare 

 
„Lumgrupmaş” 

SRL 

119 900,00  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: nu au fost 
 

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 

Informația solicitată Rezumatul 

răspunsului 

operatorului 

economic 

-- - - - 

 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost 

 

Denumirea 

operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

- - 

  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru un singur lot     ✓ 

Pentru fiecare lot        

Pentru mai multe loturi  

Pentru toate loturile         

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

 

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:  
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Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate 

și unitate 

de 

măsură   

Prețul 

unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Tub fluorescent 

18W G13 T8 

„Euro Light” 

SRL 

 

5 450 buc.  

 

16,15 88 017,50* 

 

105 621,00 

*În urma solicitării autorității contractante, ofertantul și-a exprimat acceptul cu privire la corectarea erorilor aritmetice, 

în conformitate cu pct. 80 – 81 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021. Astfel, suma totală fără TVA a fost corectată din 

„88 000,00 lei fără TVA” în „88 017,50 lei fără TVA”. 

   

  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  

„Euro Light” SRL 

„Tehelectro-SV” SRL 

„Eleamag” SRL 

„Arta Zidarului” SRL 

„Vion-Impex” SRL 

„Lumgrupmaş” SRL 

22.09.2022 SIA RSAP 

Poşta electronică 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:. 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

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

iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

Denumi Valoarea contractului Termen de  
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rea  

operatorul

ui  

economic 

 

 

 

 

  

Întrepr

in 

derea 

Cu ca 

pital 

au 

tohton/ 

cu  

capital 

mi 

xt/asoci

ere/Cu 

capi 

tal 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

 

 

 

  

Cod 

CPV 

 

 

 

 

 

 

 

fără TVA, 

lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

inclusiv 

TVA, lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

valabilitate 

al contrac 

tului/acor 

dului-cadru 

 

 

  

„Euro 

Light” SRL 

 

- Nr. 

1082  10.10.2022 
31520

000-7 
88 017,50 

105 621,00 

31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate 

și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)  

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 

durabile (achiziții verzi)? 
(DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 
- 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care 

au fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               
 

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

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 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   □ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 1 din 13.10.2022.   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Doina r-nul Cahul 
Localitate Comuna Doina r-nul Cahul 
IDNO 1007601006656 
Adresa s. Doina r-nul Cahul str. Drujba 64 
Număr de telefon 027375236 
Număr de fax 027375502 
E-mail oficial  primariacomuneidoinacahul@gmail.com  
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Carmalac Serghei  mob. 078435008 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrari de alimentare cu apa a s. Doina r-nul Cahul 
Cod CPV 45200000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Bugetul obiectului achizitiei nu depaseste 
pragul pentru achizitionarea acestor lucrari 
prin COP 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662625817310 
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-

MD-1662625817310 
Data publicării:08.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 772 735.98 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

mailto:primariacomuneidoinacahul@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662625817310
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1662625817310
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1662625817310
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Data solicitării clarificărilor  9 sept 2022, 10:10 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

anunt de participare 
  

Indicati suma garantiei bancare in % pentru oferta 
  

 
Expunerea succintă a răspunsului  Conform documentatiei standart 1% 
Data transmiterii 9 sept 2022, 15:06 
Data solicitării clarificărilor  

  
9 sept 2022, 10:11 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
Indicati suma garantiei de buna executie in % 
 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform documentatiei Standart 5% 
Data transmiterii 9 sept 2022, 15:06 
Data solicitării clarificărilor 9 sept 2022, 15:59 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

publicati caietul de sarcini 

Expunerea succintă a răspunsului Caietul de sarcini este publicat. Uitativa in 
documentele lotului 

Data transmiterii 9 sept 2022, 16:06 
Data solicitării clarificărilor 12 sept 2022, 09:16 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
Conform legii achizitii publice nr. 131 /2015 
Articolul 47. Iniţierea licitaţiei deschise (2) În cazul 
achiziţiilor publice în care valoarea contractului 
care urmează să fie atribuit, estimată conform 
prevederilor art. 4, este mai mică decît pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3), perioada cuprinsă între 
data publicării anunțului de participare în Buletinul 
achizițiilor publice și data-limită de depunere a 
ofertelor trebuie să fie de cel puțin 20 de zile. Va 
rugam sa luati atitudine!! 
 

Expunerea succintă a răspunsului Conform art. 46 alin.(1), lit. (e) Legea 131/2015 a 
fost initiata procedura COP. Art. 57 sectiunea a 4-a 
COP se atribuie categoriei altor proceduri de 
achizitie publica 

Data transmiterii 12 sept 2022, 11:46 
Data solicitării clarificărilor 12 sept 2022, 15:15 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
Conform legii achizitii publice nr. 131 /2015 
Articolul 57. Cererea ofertelor de preţuri (1) 
Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de 
preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice 
de bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă 
conform unor specificaţii concrete, cu condiţia ca 
valoarea estimată a achiziţiei să nu depăşească 
800000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 2000000 
de lei pentru lucrări. Din acest context, procedura 
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data nu se atribuie COP dar licitatiei publice 
deschise, deoarece suma depaseste 2.0 mln de lei 
RUGAM SA VA INFORMATI, INAINTE DE A 
DA UN RASPUNS 
 

Expunerea succintă a răspunsului DATA ESTE MODIFICATA! SCUZE 
Data transmiterii 12 sept 2022, 15:50 
Data solicitării clarificărilor 

  
13 sept 2022, 09:01 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
Buna ziua, rugam mult sa scriti parametrii tehnici a 
statiei de dezinfectare, debitul de apa ca sa putem 
intocmi corect oferta 
 

Expunerea succintă a răspunsului Satatia de dezinfectie are urmatorii parametri 
container 1500x1500x2500 (LxlxH) termoizolat, 
iluminat, cu usa de 900x2000 in care este montat: 
senzor de clor liber, conditioner 9000BTU, rezervor 
hipoclorit V=100l, debitmetru electromagnetic 
dn50, injector hipoclorit, spalator ochi si miini, 
ventilator, convector electric, pompa dozare 
hipoclorit debit maxim 7,5l/h, debit minim 2,5ml/h, 
un robinet dn50, un robinet actionat electric dn50, 
sifon de pardoseala dn100. Statia de dezinfectie 
vine in complect cu 2 electrozi de nivel pentru 
automatizarea umplerii castelelor de apa. 

Data transmiterii 14 sept 2022, 08:21 
Data solicitării clarificărilor 13 sept 2022, 09:03 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Turn de apa, Panou de comanda si radio module 
pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim 
automat buc 1,000 iarasi nu este specificat nimic, 
indicati puterea in kW 

Expunerea succintă a răspunsului Panoul de comanda se monteaza in incinta statiei de 
dezinfectie, are un consum minic de ordinul 100w. 

Data transmiterii 14 sept 2022, 08:22 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 25.05.2021, ora0:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL LIAICUL 1003610002698 Tulus Dmitri 
2. AQUACONSTRUCT-SERVICE 1015603000541 Cubreacov Ion 
3. SC Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Gaina 
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL LIAICUL AQUACONSTRUCT-
SERVICE 

SC Foremcons SRL 

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

Propunerea tehnică + + + 
Propunerea financiară + + + 
DUAE + + + 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

+ + + 

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

DUAE + + + 
Formularul Ofertei (F3.1) + + + 
Scrisoarea de garantie 
bancara (F3.2) 

+ + + 

Grafic de  executare a 
lucrărilor (F3.3) 

+ + + 

Grafic de executare a 
documentatiei de proiect ( 
F3.4) 

 
+ 

+  
+ 

Declarație de neîncadrare în 
situațiile ce determină 
excluderea de la procedura de 
atribuire, ce vin în aplicarea 
art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 (F3.5) 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

Declarația privind conduita 
etică și neimplicarea în 
practici frauduloase și de 
corupere (F3.6) 

 
+ 

 
- 

 
+ 

Formularul informativ despre 
ofertant (F3.7) 

+ + + 

Declaraţie privind obligaţiile 
contractuale faţă de alţi 
beneficiar (F3.8) 

 
+ 

 
- 

 
+ 

Declarație privind experiența 
similară (F3.9). Experienta 
minima in domeniu cel putin 
5 ani. 

 
+ 

 
- 

 
+ 

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executateîn ultimii  3 ani de 
activitate (F3.10) 

+ + + 

Declarație privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul (personal) 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului (F3.11) 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Declarație privind personalul 
angajat (atestat) în ultimele 
12 luni (F3.12) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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Lista subcontractantilor si 
partea/partile din contract 
care sunt indeplinite de catre 
acestia (F3.13) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Informatie privind asocierea 
(F3.14) 

+ + + 

Avizul Inspecției de Stat în 
Construcții (F3.15) 

+ + + 

Raportul contabil + + + 
Certificat de lipsa a datoriilor 
eliberat de  

Serviciul Fiscal de Stat 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Certificat de inregistrare a 
intreprinderii 

+ + + 

 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrari de 
alimentare 
cu apa a s. 
Doina r-
nul Cahul 

SRL LIAICUL 3 962 701 
MDL 

1 bucata  
(deviz) + + 

AQUACONSTRUCT-
SERVICE 

3 971 
245,62 
MDL 

1 bucata  
(deviz) 

- + 

SC Foremcons SRL 4 662 
572,38 
MDL 

1 bucata  
(deviz) 

+ + 

* 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 
AQUACONSTRUCT-SERVICE Pret marit 
SC Foremcons SRL Pret marit  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
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Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrari de 

alimentare cu 
apa a s. Doina 
r-nul Cahul 

SRL 
LIAICUL                                                               

9 km. 3 962 701 
MDL 

3 962 701 
MDL 

4 755 241.2 
MDL 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de 
transmitere  

SRL LIAICUL                                                               07.10.2022  e-mail 
AQUACONSTRUCT-SERVICE 07.10.2022 e-mail 
SC Foremcons SRL 07.10.2022 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco
rdului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
LIAICUL                                                               

 
1 13.10.2022 452000

00-9 
3 962 701 
MDL 

4 755 241.2 
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) ___________ 

 
19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

 



t iпdic,tt!i .sutttct с,u TI,'A l

Codul СРY al lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate сritеrii
de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire репtru lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

PreIul c,el пtцi ,sctizttl t:

costul cel пшisсitzul а

Cel mui Ьuп ruporl ccllilale-pre1 с

C'el mаi Ьuп rctporl calitale-cost:,

Рriп prezeпta dare cle seamii, grupul de luсru cleclurci сri tеrmепul de aqteptare реп|ru iпсhеiеrеа
сопtrасtului/сопtrасlеlоr iпdiспtе a/osl respectпt (ехсерfiпсl cazurile previizute de art. -]2 оliп. (3) at Legii пr.
13l diп 3 iulie 20I5 privincl achizi1iile puhlice ), рrесum qi cii itt cttzul dерuпеrii coпlesta|iilor;i/suu
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizure, aceclstea аu tilsl ехumiпсttе ;i solu{itlпctte,

Сопduсйtоrul grupului de luсru репtrч achizi{ii:

S
(N'tпlte, Рrепчпlе)

8

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de lucru репtru achizilii сопfirmd corectitudiпea deslйsuriirii procedurii
de achizitrie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice
de incheiere a acordulu i-cadru
de anulare a procedurii de atlibuire

Nr. 0l din l0 octombrie 2022

Date cu privire la autoritatea contractantS:

-
-

t.

Denumirea autoritbtii contractante Primaria com, VAscduti
Localitate rl. l:loresti. s. VasciLrti
IDNO I 00 I 00760 I 0 I 04 I 5

Adresa rl. lilLr|e:ti. :. \'li:'cltLrli
Numir de telefon 025056339
Numir de fax t)2505 63 39-
E-mail oficial primaria.vascauti@rnail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Potborschi Oleg

) Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lcererea of'enelor de preturi Xlicitalie deschisd
aAltele: [Inclica;i]

Procedura de achizilie re1etaad (dupd.u:/ Nr:
Tipuf obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Bunuri c Servicii r: Lucr6ri X

Obiectul achizitiei ( r)nstrLtctia fat!-lclor (lc aprovizionarc cu apd
potirL)ila a loerritrrlilol din s. Vascduii

Cod CPV -l5ll2150-8
Expunerea motivului/temeiului pr"iyind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul apliciirii .lltor
proceduri decdt li c ir aft q de,\ c h i s.i )
Procedura de atribuire (se yq indica din cadrtl
portalului guyernamen ta I yltyr. u I ertdc r. qovJnd)

Nf:
ocds-b 1u dp 1 , \1 l)- i 66 i i:2 I 07q85
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I-MD- 166 lr322)07985
Data publ icrrii :24.08.2022

Platforma de achizilii pubtice utilizatd rXachizitii.rnd; I e-licitatie.md; tr yptender,md

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autorititii contractante

lXDa tr Nu
Link-ul c6tre planul de achizifii publice publicat:

Anun! de intenti€ publicat in BAP (dupd caz) Data:01 .08.2022

l-ink-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-
b3wdp I -MD- 1661322107985

Tehnici qi instrum€nte sp€cifice de atribuire
(duod caz)

rAcord-cadru !Sistern dinamic de achizi{ie nlicitatie
electronicd !Catalog electronic

Sursa de finan{are XBuget de stat; .tBuget CNAM; nBuget CNAS; lSuise
externe; !Alte sffse: []ndicatil

valoarea estimatE (lei, liird Tl',.|t 7()81 l9() lei



3. Clarificdri privind documenta(ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care u,t.fbst solicitute clarilicdri)

4, Modificiri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn cure au.fo.st operate notliJicdril

Data solicitirii clarifi cirilor' 25 aug 2022. 10:35

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de clarificare ORDIN Nr. 69 din 07-05-202'1 cu privire la

aprobarea Documentaliei standard pentru

tealizarca achizitiilor publice de lucrdri 40.
Ofertantul urmeaze sa dispund de un nivel minim
de experienlii pentru a se califica conform
cennlelor de indepiinire a contractului: 1)

executarea in ullimii 5 ani a cel pulin a unur

contract cu o vaioare nu mai mice de 75% din
valoarea viitorului contract, confirmat prjn

prelentarca corrlractulur de antrepriza sau
subanlrepriza, precum Si prin procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor/procesulverbal de
receptae finala la expirarea perioadei de garanlie,
insotit de certificari de bund execulie pentru cele
mai importante lucrdri bin partea Beneficiarului
(informatl,le dale se vor include in anexele nr. j 2 $i
nr. 13); sau 2) valoarea cumulate a tuluror
contractelor executate in ultimul an de activitate sd
fie egald sau mai mare decat valoarea viitorului
contract, procesele-verbale de receptie la

terminarea lucrdrilor/ procesele-verbale de receptie
llnala la expirarea perioadei de garanlie, insotite
de cerlificari de buna execulie pentru cele mai
ilnportante lucrdn dir't parlea Beneficiarului
(informatjile date se vor include in anexele nr. 12 si
nr. 13), modificati subpuntul 6 si 7

Expunerea succintd a rispunsului Informatra data s-a solicitat conform anexei rlr.12 gi

Data transmiterii (26 aug 2022, 13:50):
Data solicitirii clarifi cirilor 31 aug 2022, 23:53
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Deviz 2-1-AE , poz 33 Clasa la beton Vd roq?
Expunerea succinti a rispunsului clasa de beton 2E
Data transmiterii 5 sept ?022, 1 1:46):
Data solicitirii clarifi cirilor 1 sep! ?022, 09:51
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare atunci excludeti cerinta prin care ne obigati sa

qrspunem de bani lich izi
Expunerea succinli a rispunsului nu se excude. v-om micsora la 5%
Data transmiterii 5 sept 2022 11 17)



Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mUloac€lor de informare
(dupd caz)

flndicali sursu utilizatd si data pubLicdriil

TermenJimiti de depunere qi deschidele a
ofert€lor prelungil (dupd caz)

ftndicttli nuniirul cle zilel

5. Pini la termenul-linlitd (data 18.09,2022, ora I I : 48J, au depus oferta _4_ ofertanti:

6. Informatii privind ofeltele depuse gi documentele de calificare Si aferente DUAE prezentate
de cdtre ooeratorii econonricl;

Nr. Denumirea op€ratorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

t Vrrldconqrup SRL r009600000374 Denis Turcan
2. Polimer G:u Conducte 1002600040678 Serghei Cocirla

Conrpania Tcrnrosistrnr 1 0036001 l 788 I Arina Butmalai
4. SC Foreurcons SltL r 00s60000 r 878 Cristina Gaina

Denumire document
Denu m irea operalorului economic

Valdcongrup
SR.L

Polirrtrr (i:rz
Condutte

(.lompirnil
'Iermosistem

SC F<lremcons
SRL

(Se
Documentele ce constituie oferta

yq consmna prin; pre.ent(rl, neprezenta/, nL! carespunde)
Propunerea tehnicd Praze r7r( Oitr-ta nu a fbst

desch isa pentru
evaluare^
deoarece oferta
clasatd pe locul
I dupi pre! nu a
fost respinsi
sau

descalificatd gi

respectiv a tbst
desemnata

Olerta nu a fbst
cieschisi pentru
evaluare,
deoarece of,erta
clasatd pe locul I

dupd pret nu a
fost respinsd sau

descalificatd gi

respectiv a fost
desemnata
ci;tigAtoare

Oferta nu a fost
deschisd pentru
evaluare, deoarece
oferta clasatd pe
locul 1 dupd pre!
nu a fost respinsd
sau descalificatA gi
respectiv a fost
desemnaE
ci$tigdtoare

Propunerea fi nanciari
DUAE

Craflc de executare a

lucrdrilor

pr(:e nlal

Experienla sim ilarA

Declaratie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an
de actiYitate

preze ntut

Declaralie privind
dotdrile specifi ce, uti laj ul
gi echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzatoare a

contractulul

pretentat

Declaralie privind
personalul de specialitate
propus pentru
lmplementarea
contractului

pretental

3



Lista subcontractanf i lor
ii partea,/pa4ile din
conract care sunt
indeplinite de acegtia

pre:e nlol

lnformalii privind
asocierea

AngaJament te4
suslindtor financiar

Angajament privind
suslinerea tehnicA Ei
profesionalA a
ofeftantului/grupului de
operatori economici

preze ntul

Declaratie te4 suslinAlor
tehnic

prezennt

Declaralie te4 sustinator
profesional

Aviz pentru participare
la licitatiile publice de
lucrdri din domeniul
constructiilor $i
instalatiilor

plezentat

Ultimul rapofi financiar prezentdt

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate ,se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atibuire ;i .te ra consemna pnn: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afo,et prezentat, dar nu corespundecerinyelor de calilicare)1

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(1ird TVA)+

Cantitate si
unitate de

m isu ri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

t€hnice
(lonstrLrclia

r!'telelor de

aprovizionarc
clr a:raj

potabila a

locu itorilor'
din s.

Vascduti

Va ldcongrLrp Sl? I. 5967078,00 llot + +

Polirle r (iii/
( ond uetc

6576250.65 I lot Ofbrta nu a
tbst desch isd
pentru

evatuare,
deoarece
oferta clasati
pe locul 1

dupd prel nu a
fost respinsb
sau

descalificatd qi

respectiv a
fost desemnatA
ciltigdtoare

Oferta nu a fost
deschisa pentru
evaluare,
deoarece oferta
clasata pe locul
I dupd pret nu a
fost respinsd sau
descalificatd qi

respectiv a flost
desemnata
cigtigatoare

('o nr pa n i:r
"l etrr osister r

6990i 76.3 8 Ilot

Sf- f]orcrncons SR l. 7054467,46 I lot

4



* in cazul ul ilizdrii lit itayie i e lec tronice ,se t,u incliccr prelul oferte i .fincrle
(lnfnrmalia privind "Core.sptrndere( cu cerinlele de culiJicare " .si "Core.spnnderea cu specifrcaliile
tehnice" . se va consenno prin: ,.+ " in cazul coresptmderii ;i prin ,,-" in cttzzi necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scizut) s-a solicitat:

Data
solicittrii

Operatorul econom ic I nIb rma{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

19.09.)022 Va lrlconurup S[{ l.
JLrstifioarea prelului
anornal de scizut al

ofefiei.

Prin scrisoarea nr.l60 din
20.09.2022, operatorul economic a

,iustificat prelul anormal de sclzut
al ofertei prin calcule Ei anexarea
documentelor ce justifi cA prelul
olbrtei.

S. Oferla nl ii respinsi/descalificati:

Denumirea oDeratorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe IotLrri cumulate l
Pentru toate loturile r
Alte f imitdri privind numarul de loluri care pot fl atfibuite aceluia$i ofefiant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

l l. Criteriul de atribuile rplicat:

Prelul cel mai scAzut X
CostLrl cel mai scizul l
Cel mai bun raport calitate-pre( tr
Cel mai bun raport calitate-cost r
(in cazul in care in cadrul procedurii de clribuire sunt aplicote mai mulle criterii de atribuire, se yol
indica toote crileriile de alribltire uplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind Iactorii de claluare aplicafi;

(Se va completa pentru loturile cure uu Jbt {ttribuitc in buzu cri/eriilor; ccl moi bun raport calitate-
prel sau.el mai bun raporl (ulilute-(o,rl)

13, Reevaluareaolertelor:

(Se va completa tn cozul in care ofbrlele au Jo,\l reer)aluate repetat)

Motivul r€evaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. ln urma examiniri, evaludrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii d€ atribuire
s-a decis:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Den u rrr irca opclatortrlr.icc.-rrtorni. I Total

DenLrmire l-actorul I Ponderea

Denumire f'actorul n Pondelea



Atribuirea contractului de achizitie publicA/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate $i
unitate de

misu rd

Pretul unitar
(fnrn TVA)

Pretul total
(fErt TVA)

Pr€tul total
(inclusiv TVA)

[]onstrLrctia
rc{elelor dc
aprovizionarc
cu apd potabili
a locuitorilor
dir s, Vilsci Lrti

Va ldcon uru p

SRI,
I lot 5967078 5967078 7160493,60

Anularea procedurii de achizilie pLrblica:

i,
I n ternetut an, / | alln. llt

Argumentare:

(Infbrmarea operatorilor econontici impli.oli in proceduru de atribuire de.spre deciziile grupului de
Ittcru pentru achizilii se reoli:eu:ti in conJbrnitutc c'u pret,ederile ttrt. 3l ul Legii nr. 131 din 3 iulie
20I5 privind achizitiile publitel

(Selectatri termenul de ($lept.lre r?.\pc(:tLtt. ('ttlculu"eu terntenelor prevcizute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusitt o lermenelor de usteptara, se e/ectueazd tn conJbrmitate
ctt prevederile TITLULUI lV ('ttltitolul I ((ulculureu Tennenuluil ul Codului Civil al Republicii
Moldoval.

15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Valdcongrup SRL 21.09.2022 e-mail
Polimer Gaz Conrlucte 21.09.2022 e-mail
Conrpania Termosistem 2r.09.2022 e-mail
SC Foremcons Slt|- 21.09.2022 e-mail

16. Termenul de aQteptare pentru incheierea contractului:

ln cazul in care valoarea estimatA a contractului este
mai micd decet pragurile prevazute la an. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3l din 3 iulie20l5 privind achiziliile
publice

! 6 zile in cazul transmilerii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau far n
n ll zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax I

In cazul in care valoarea eslimatA a contractului este
egala sau mai male decAt pragurile prevdzute la ar1. 2
alin. (3) al Legii nr'. l3 I din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

X ll zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
rnijloace elecuonice qi/sau far a
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloacc electronice qi/sau far n



Denumirea
operatorului

economic

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numirul
!i data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CP
V

Vrloarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

rara
TVA

inclusiv
TVA

Valdcongrup
SRL

cu capital
autohton

21 10.

10.

z0
22

(-.1

!"
59670
78

7160493,60

31.t2.2023

Contractul de ach izi(ielacord ul-cadlu incheiat:

18. lnformafia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ntbrica dotd se completeazd doar
in cezul tn care lu prctcctiurt de ut hi:i1ie public ci qu .fbst qplicate uiterii de durabilitate $i s-a incheiqt
contract/contracte pentru kt,ltttuIi penftu caTe LrLt.lost aplicute .riterii de durabilitqte):

Prin prezenla dare de seamd, grupul de lucru declard cd temenul de a;leptarc pentru tncfteierea
contractului/contractelor indicate a fost respeclal (exceptAnd cu?,urile prevdzute de ffL 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 tlin 3 iulie 2015 privind schizitiile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contestaliilor SYsau
recep(iondrii rapourlelor de monilorizare, sceostea au fost exsminate ti solu(ionate.

Prin prezenla dure de seamd, grupul de Iucru penlru achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd riispundere conJbrm prevederilor Iegale in vigoare.

Conducilorul grupului de lucru penlru achizilii:

11.

( l\ume.

Au fost aplicat€ criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi\?

(DA/NU) _nu-

Valoarea d€ achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicaYi suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate crit€rii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au lbst
aplicate criterii de dulabilitater

Pre[l cel nai scdzut D

CottLtl cel mai scdzut E

Cel mai bun raport calitate-prei a

Cel mai bun raport calitate-cost a

;fl
'Blt%\
S'r



















DARE DE SEAMA
J

de atribuire a contractului de achizillipublice V
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire D

Nr. I din.07 octombrie 2022

Dote cu privire la autoritsteo contractantd:

Denumirea autoriti{ii contractante Primdria Ustia raionul Glodeni
Localitate s. Ustia raionul Glodeni
IDNO I 00760 I 002131
Adresa s.Ustia raionul Glodeni
Numlr de telefon 024951 412: 024951285
Numir de fax
E-mail oficial cheptearod ica@rambler.ru
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenumu, tekfon, *
mail)

Cojocari Alexandru
069320364

Date cu privire Iu nrocedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Mcererea ofertelor de preluri rlicitatie deschisa--EAltel",
l tttwlcul I I

Nr:-

/

Procedura de achizi{ie repetati (dupd
caz)

Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cad ru

BunuriE Servicii I Lucrdri I

Obiectul achizifltii Echipament Ei utilaje pentru terenul sportiv ur,*"rsal pe fing6
casa de cultur6 din satul Ustia raionul Glodeni

Cod CPV 3 7000000-8
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proc e dur i de c dt I icitatria de s c his d)
Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- 16 62721893057
Link-
u I : https://achiziti i.md/rolpubl iclt ender/2l 063293 ilotl 1 I sgg 63g I
Data public drii:O9 .09.2022

Platforma de achizifii pubtice
utilizatl

n achizitii.md; I e-licitatie,md; I yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autorit[tii
contractante

lDa lNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAp
(dupd caz)

Data:

Link-ul:
Tehnici gi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie ll-icitatie
electronicd lCatalog electron ic

Sursa de finan(are rBuget de stat; Programul Satul European
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 196560,00 lei

)rt



Clarific:dri orivind clocumentotia de atrihuire: nu

(Se va completa in cazul in care aufo,st ,solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintd a rlsnunsului
Data transmiterii

Modificdri onerate in documentatia cle atribuire:nu

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

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicapi numdrul de zileJ

Prtnd h termenul-limitd (data 20,09.2022, ora l5:001, au tlenus oferta I ofertonti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

I SRL Nova Nivel Gruo 1 00860003 88 1 5 Cirlan Stenan

operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Nova
NivelGrup

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator economic
n

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

Propunerea tehnicd Prezentat
Proounereafinanciar5" Prezentat
DUAE Prezentat
Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat

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

Document 1

Document n

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin{ele
din documenta{ia de atribuire $i se vq consemna prin: preryntat, neprezentat, nu corespunde (in
cazul cdnd documentul a.fost prezenlat, dar nu corespundecerin{elor de calificare))

Informatis nrivind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

frt

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul
ofertei

(ftua TVA)*

Cantitate
gi unitate

de mdsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I SRL Nova Nivel

Grup
253000 lei I proiect + +

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale



(Informalia privind "Core,spunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu
specificaliile teh.nice", se va consemna prin; ,,*" in cazul corespunderii si prin ,,-" in cazul
necorespunderii)

brtei cu
cerintele stabilite tn docamentatia de atribuire (inclusiv iustificarea pretului anormal de scdzut) s-a
solicitat: nu

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezmatul rflspunsului
operatorului economic

Ofertuntii respins i/des calificati: n u

Denumirea operatorului economic Motivul resrrinserii/descalifi cirii

Modolitateq de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile d
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sclzut V
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost I

(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)

Informatia privind factorii de evalaare splicati: nu se aplicd

(Se va completa pentru loturile core au fost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport
calitate-prey sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevalaarea ofertelor: nu se aplicd

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

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n - Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

Fi



Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
m[suri

Preful unitar
(f5rn TVA)

Pre{ul total
(fir[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Echipament gi

utilaj
pentruterenul
sportive
universal pe

lingl casa de

culturi din
satul Ustia
raionul
Glodeni

SRL Nova
Nivel Grup

I proiect 2530001ei 2530001ei 3036001ei

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Nova Nivel Crup 30.09.20222 e-mail

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului
'cJe" 

lucru pentiu aehizi{ii se realizeazd in coffirmitate cu prevederile arl. 3 I al Legii nr. I3 I din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul cle asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr' I3I
din 3 iulie 2015 privind aihizilttte publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efeclueazd in

conformitate cu prevecJerile TITLULUI IV Capitolut I (Catcularea Termenului) al Codului Civil

al Republicii Moldova).

C o ntr act ul de ach izit ie/ac or d ul-cadr u i n c h e iat :

)r'

cazul transmlterlt comUnlcartl prln

miiloace electronice
n cazul in care valoarea estimat6 a contractulul

este mai micd decAt pragurile previzute la aft.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

achizitiile publice
! 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrtr

miiloace electronice si/sau f-axl

D t t zite in cazultransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice $i/sau faxl
in.alul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute

laar1.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrll

in rniiloace electronice 5i/sau faxl

Denumire Intreprinder Numlrul Cod Valoarea contractului Termen



a

operatoru
lui

economic

ea2

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
strlin

gi data
contractului/acordu

lui-cadru

CPV

frri
TVA

inclusiv
TVA

de
valabilitat

eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

SRL
NOVA
NIVE

L
GRUP

25

06octombrie

2022

3700000
0-8

253000 303600
31.r2.

2022

Informatia privind acltizitii publice durohile (achizitii verzi)(ruhrica dutd se comnleteazd doar tn cazul
in care la procedura de achizitie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de darohilitatel:

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru declard cd termenul de asteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a.fost respectilt (exceptdnd caz,urile prevdz.ute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile puhlice ), precum Si cd in cazul depunerii contestapiilor
Si/suu recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solu(ionate.

Prin prez,enta dare de seamii, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfisurdrii
procedurii de acltizi(ie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Au fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile
(achizi{ii 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):

_303600
(indicayisuma cu TVA1

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

fost aplicate
37000000-8

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de du rabilitate:

Pretul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel ntai bun raport calitate-cost n

;r.

l''

Alexandru Cojocari
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 30 din 07.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1013601000521 
Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42 
Număr de telefon 022-25-52-69 
Număr de fax 022-25-56-17 
E-mail oficial  sti@mai.gov.md 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Anastasia Caraivanova, 0 (22) 255 528, 
anastasia.caraivanova@mai.gov.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de extindere Sistemului automatizat de supraveghere a 
circulației rutiere „Controlul traficului” în punctele de interes 
major, întru asigurarea securității traficului rutier 

Cod CPV 32500000-8  
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:  MD-1662451431354  
Link-ul:  
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062928/ 
Data publicării:06.09.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 183 333,33 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

№ Data solicitării Denumirea Expunerea succintă a solicitării de clarificare Expunerea Data transmiterii 

mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662451431354
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clarificărilor operatorul
ui 

economic 

succintă a 
răspunsului 

răspunsului 

1 
  
11 sept 
2022, 12:38 

- Autoritatea contractanta a solicitat la Garanție și 
mentenanță : Perioada de garanție a sistemului va fi 
de minim 24 luni de la recepția finală a utilajului. 
Garanția va fi asigurată de către furnizor 
(distribuitor sau producător) în mod direct. 
Furnizorul va asigura în perioada de garanție 
remedierea defecțiunilor și piesele de schimb. Dacă 
datorită unor defecțiuni se va întrerupe exploatarea 
vreunui echipament achiziționat, furnizorul se va 
obliga să extindă perioada de garanție cu durata 
întreruperii. Produsele care, în perioada de garanție, 
le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă 
perioadă de garanție, începând cu data înlocuirii 
produsului. În perioada de garanție, ofertantul va 
avea obligația conform unui contract separat de 
deservire, de a efectua revizii tehnice conform 
specificațiilor producătorilor echipamentelor 
Rugam, sa excludeti aceasta fraza: Produsele care, 
în perioada de garanție, le înlocuiesc pe cele 
defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanție, 
începând cu data înlocuirii produsului, deoarece 
aceasta fraza contravine legislatiei in vigoare si 
politicilor producatorilor de echipamente. Orice 
echipament inlocuit , inlocuieste echipamentul si 
termenul de garantie acordat anterior, perioada 
poate fi prelungita doar in cazul in care un anumit 
echipament se poate afla in reparatie in termenul 
garantiei si in acest caz garantia poate fi prelungita 
cu perioada , care echipamentul a fost indisponibil 
pu Beneficiar. 

Da se acceptă, 
cerința va fi 
exclusă. 

12 sept 2022, 
11:08 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Nu sunt 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe 
SIA RSAP/ electronic 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

5. Până la termenul-limită (data 27.09.2022, ora 14.00), au depus oferta 1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC Rapid Link SRL 1007600035161 Baciu Victor 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
SC Rapid Link SRL 

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

DUAE prezentat 
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Cerere de participare prezentat 
Specificația tehnică prezentat 
Specificația de preț prezentat 
Garanţia pentru ofertă 1% prezentat 

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

Informații generale despre ofertant prezentat 
Autorizație/Declarație de la producător pentru echipamentul ofertat prezentat 
Criterii de calificare pentru unitățile de supraveghere prezentat 
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul 
de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) 

prezentat 
 

Atestarea conformității unităților de supravheghere, identificată clar prin 
referire la specificaţii sau standarde relevante  

prezentat 

Informații generale despre ofertant (adresa juridică, date bancare, etc.) prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 

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

prezentat 
 

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

prezentat 

 (Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: 
prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lotul I Servicii de 

extindere Sistemului 
automatizat de 
supraveghere a 

circulației rutiere 
„Controlul traficului” în 

punctele de interes 
major, întru asigurarea 

securității traficului 
rutier 

SC „Rapid 
Link” SRL 1 168 310,00 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:  

În urma examinării prealabile a ofertei s-au constatat următoarele: 
1. conform caietului de sarcini autoritatea contractantă a solicitat ofertarea unei stații de lucru, 

conform caracteristicilor indicate în Tabelul nr.5, 22 buc Dulap metalic, conform caracteristicilor 
indicate în Tabelul nr.13. De către ofertant aceste bunuri au fost indicate în Anexa 22 și 23 însă lipsesc 
fișele tehnice pentru a le evalua.  

2. în Anexa 22 și 23 sunt ofertați 10 Piloni metalic/beton, însă nu este clar ce fel de pilon este 
ofertat și caracteristicele acestuia. 
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3. la Camera video PTZ a fost solicitat parametrul Timpul Obturatorului cu diapazon minim 1s 
până la 1/100,000s, conform ofertei acest parametru este de 1s până la 1/30,000s. 

Prin urmare, operatorul economic prin răspuns la clarificare nr.76-001/2022 din 03.10.2022, a 
comunicat: 

1 A fost ofertata statie de lucru asamblata in Republica Moldova cu urmatoarele specificatii 
tehnice: Processor Intel® Core™i5-10400 2.9-4.3GHz (6C/12T, 12MB, S1200, 14nm,Integrated UHD 
Graphics 630, 65W) OperatingSystems Microsoft®Windows10 (64-bit) Memory 16GB 3200MHz 
DDR4, 4 x DDR4 DIMM Slot GraphicsCard IntegratedIntel® HD Graphics630 Storage 
M.2PCIeNVMe512GBsolidstatedrive NIC IntegratedIntelI219VEthernetLAN10/100/1000 
I/OMotherboard Ports 4 x USB 3.2 Gen1 Ports(SupportsESD Protection) 2 x USB 2.0 
Ports(SupportsESD Protection) 1 x USB 2.0 Header(Supports2 USB 2.0 ports) (SupportsESD 
Protection) 2 x USB 3.2 Gen1 Headers(Support4 USB 3.2 Gen1 ports) (SupportsESD Protection) 1 x 
Front Panel TypeC USB 3.2 Gen1 Header(SupportsESD Protection) 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port 1 
x HDMI Port 1 x DisplayPort1.4 HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone FormFactor 
ATXFormFactor PowerSupply 500W typicalefficiencyPSU Dimensions(H×W×D) 200mm x 415mm x 
413mm; 

2. Dulap metalic ofertat: Parametri tehnici Dulap metallic: Tip 19’ 9U Dimensiuni maxime, 
mm 600x450x500 Capacitate incarcare, pina 90 kg Grad de protecție IP, IP66 Tip montare: montare pe 
perete/pilon, usa din metal, securizata, panouri laterale nedetașabile securizate, acces cabluri, demontat 
Producator: VOYGAR, Germania. Specificatii tehnice ataSATE; 

3. Pilon metalic consta din urmatoarele elemente : a)Fundament cu utilizarea beton “Beton 
B27.5 M350_P3 (cpietris) A” cu 4 Ancore pentru stâlp Fumagalli TIP D 182 x 400 x 18 mm metal 
LINK produs: https://volta.md/produs/ancora-pentru-stalp-fumagalli-tip-d-182-x-400-x-18-mm b) 
Stâlp Elmos AD70 7 m metal STILP DIN OTEL 7M OCT.AD70 T3 Ø128-60 180*180mm Link: 
https://volta.md/produs/stalp-elmos-ad70-7-m C) Consolă dublă Elmos HD-0020 1 m x 76/60 mm 
metal element pentru montarea 1-2 camere orizontal; 

4. S-a oferit parametrul timpul obturatorului cu diapozon minim de 1s pina la 1/30. 000s, 
deoarece este valoarea maxima pentru camera de tip PTZ, iar diapazonul de 1s pina la 1/100. 000s este 
caracteristic pentru camere fixe si respectiv , este o eroare solicitarea acestuia pentru camera de tip 
PTZ. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □       
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Reevaluarea ofertelor: nu sunt. 

13. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 
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Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea lotului  Operatorul 

economic 
desemnat 
câștigător 

Cantit
atea   

Prețul unitar 
fără TVA 

Prețul total fără 
TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Lotul I Servicii de 
extindere Sistemului 

automatizat de 
supraveghere a 

circulației rutiere 
„Controlul traficului” 
în punctele de interes 

major, întru 
asigurarea securității 

traficului rutier 

SC „Rapid 
Link” SRL 

13 
buc 89 870,00 1 168 310,00 1 401 972,00 

 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC „Rapid Link” SRL 04.10.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-7643 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

SC „Rapid Link” 
SRL 

Nr. 77 din 
07.10.2022 32500000-8 1 168 310,00 1 401 972,00 31.12.2022 

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții: 
 
                                                                                Igor BIVOL ______________LȘ 



DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice

Nr. 05 din 10.10.2022.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Centrul Naţional Anticorupţie
Localitate Chişinău
IDNO 1006601000222

:Adresaÿ^ ■■ bd. Ştefan cel Mare, 198
Număr de telefon 022-257-337/078452987

/Ntiriărdeiaş':.':-^ 022-257-337
eduard.dutca{o),cna.md

Adresa de internet www.cna.md
Persoana de contact Eduard Dutca

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicare
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziţie servicii de instruire (limba engleză)
Cod CPV 80500000-9
Expunerea motivului/temeiului 
privin d alegerii procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
■proceduri-rdecât licitaţia deschisă sau 
cererea ofertelor de preţuri)

Lite, ai 1, art. 56 al Legii nr. 131 Privind achiziţiile publice 
în luna mai de către Centru a fost organizată şi desfăşurată prin 
intermediul sistemului automatizat M-Tender o procedură de 
achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea serviciilor de 
instruire (limba engleză) conform necesităţilor Centrului la care a 
fost determinat ofertant cîştigător SC „Quo Vadis” SRL.
Contractul iniţial semnat includea 7 module de instruire. In urma 
efectuării instruirilor menţionate acestea s-au dovedit a fi destul de 
productive, respectiv pentru îndeplinirea calitativă a sarcinilor de 
recuperare a bunurilor infracţionale a apărut necesitatea 
achiziţionării unui modul suplimentar de instruire (limba engleză). 
Ţinînd cont de faptul că modulul respectiv este ca prelungire a celui 
precedent şi respectiv necesită acelaşi mod de instruire şi predare 
(materiale, program, etc.) se propune de achiziţionat serviciile de 
instruire menţionate de îa acelaşi operator economic şi anume SC 
"Quo Vadis” SRL.

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv 
link-ul procedurii de atribuire) :

Nr: -
Link-ul: -

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 10.10.2022
Anunţ de intenţie publicat în BAP Da □ 

Data: 
Link-ul: -

Da □ 
Data: 
Link-ul: i

Anunţ de participare publicat în 
BAP/
Invitaţia de participare transmisă

Nr:

-

Data publicării/
transmiterii: 01 septembrie 2022

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

N u d N u d N u d

Sursa de finanţare Buget de stat □

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 26036

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

1

http://www.cna.md


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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a rezumatului demersului

Data transmiterii
Răspunsul la demers
Contestarea documentaţiei de atribuire -

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

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare
(după caz)
Transmisc operatorilor economici înregistraţi
Termen-limită de depunere şi c 
ofertelor prelungit

leschidere a Nu □

6. Până la termenul-Iimită (data 10.10.2022, ora 10:00), a fost depusă 1 ofertă:

Nr.
d/o

Denumirea operatorilor economici IDNO

1 SC „Quo Vadis” SRL 1003600096926

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 10.10.2022_________ora 10.00

Oferte întârziate (după caz):

(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: „ + ” în cazul prezentării, „-’’ în cazul 
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz):________ -____________________________________ ._

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi 
atribuite aceluiaşi ofertant

-

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe 
loturi

-

9. Criteriul de atribuire aplicat:

2



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

preţul cel mai scăzut □

10. Informaţia privind ofertele examinate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Unitatea
%: ; de 

măsură

Cantitatea Suma ofertei Corespunderea 
cerinţelor tehnice

Servicii de instruire 
(limba engleză)

SC „Quo Vadis” 
SRL Buc i 26036 "b

Constată ri/Comen tar ii:
în luna mai de către Centru a fost organizată şi desfăşurată prin intermediul sistemului automatizat M- 

Tender o procedură de achiziţie de valoare mică privind achiziţionarea serviciilor de instruire (limba engleză) 
conform necesităţilor Centrului la care a fost determinat ofertant cîştigător SC „Quo Vadis” SRL.

Contractul iniţial semnat Includea 7 module de instruire. In urma efectuării instruirilor menţionate acestea s-au 
dovedit a fi destul de productive, respectiv pentru îndeplinirea calitativă a sarcinilor de recuperare a bunurilor 
infracţionale a apărut necesitatea achiziţionării unui modul suplimentar de instruire (limba engleză). Ţinînd cont de 
faptul că modulul respectiv este ca prelungire a celui precedent şi respectiv necesită acelaşi mod de instruire şi 
predare (materiale, program, etc.) se propune de achiziţionat serviciile de instruire menţionate de la acelaşi operator 
economic şi anume SC “Quo Vadis” SRL

^Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jo s  pentru loturile care au fo s t atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare şi ponderea 
fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul total 
per lot)

Factorul 1 -
-

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul 1 Preţul fără TVA/noile

,-7777 .văioriLV'777V7;V
Preţul fără TVA /noile 

valori
Operatorul economic 1 - -

Operatorul economic n - -

11, Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără 
TVA/PunctajuI acumulat

Lotul 1 1 - -

2 - -

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

Operatorul economic Documentul şi/sau informaţia solicitată
transmiterii

Răspunsul
operatorului

economic
- - - -

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

Denumirea
operatorului

economic

Cerinţe de calificare
P ro p u n e re a  teh n ică P ro p u n e re a  f in a n c ia ră C o p ia  b u le tin u lu i de  

id e n ti ta te
C e rtif ic a te  m ed ica l 
f fo rm a  086e)

A n a  P o n ic i Propunerea tehnică Propunerea financiară Copia buletinului de identitate Certificat medical 086 e

14. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului economici

Motivul respingerii/descalifieării

Notă* în cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14,

15. în urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, In baza 
deciziei grupului de lucru nr. 05 din 10.10.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziţie 
publică:

Denumirea lotului Operatorul econom ic 
desemnat câştigător

Canti
tatea

Preţul 
unitar fără

Preţul total fără 
TVA

1 Servicii de instruire 
(limba engleză)

SC „Quo Vadis” SRL
1 26036 26036

TOTAL: 26036

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

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

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

în cazul în care valoarea estimată a . X - zile în cazul transmiterii comunicării prin
contractului este mai mare decât pragurile mijloace electronice şi/sau fax____________
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din ,
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice____________________________________________
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Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 
de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil şi implicit, ort. 261 (1), 264 (4) şi 265.

21. Contractele de achiziţie încheiate:

N n.
d/o

D en u m irea
o p era to ru lu i

economic»
(JDNO)

N u m ăru l
con trac tu l

ui

D a ta
co n tra c t

ului

Cod
C PV

V alo area  co n trac tu lu i ..i T erm en u l d< 
v a lab ilita te  : 
contractuluiIa ră  TVA C U  TV A

1 SC „Quo Vadis” 
SRL

36/1010 10 o c to m b r ie  

2 0 2 2
80500000-

9 26036 26036 31.12.2022

Total: 26036

22. Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art 71 alin.__lit__ .

Argumentare: ______________________________________________________________

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice x
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Date cu privire la autoritatea contractanttr:

ure ribuire:

Nr.7 din 11.10.2022

Denumirea autorititii contractante Consiliul rational Ialoveni
Localitate Or. Ialoveni
IDNO 1013601000624

Adresa Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33

Numir de telefon 068885533

Numlr de fax 0(268) 20007

E-mail oficial ialoveniconsiliu@,gmail. com

Adresa de internet www.il.md
Persoana de contact (rumte, prenume, telefon,
e-nruil)

Donea Maxim , Tel-068885533,
doneamaxi m(rD gmai l. com

Date cu privire la procedura de at

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

Licitalie deschisi

Procedura de achizi{ie repetati
(&od caz)

Nr. ocds-b3wdp1 -M D-1 661 844689704

{zrcazsz+1
Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cadru

Lucr6ri

Obiectul achizitiei I\{ oderniz-area terenurl ui de lor ba-l or l al overt slt.[.ibct] i.Utl&gp a$
Cod CPV 45210040-2
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (fn carul aplicdrii altor
proc e du ri de ccit li ci tal i a de schi sd)

Nu este cazul

Procedura de atribuire (se va
indica din cadnrl portalului
guvennmental {
t+'trvt,.mlefider.gyv.md) $

Nr: ocds-b3wdp1 :MD: 1 -66,1 -844Q&92Q4
Link-uI : https://achizitii.md/rolpublic/tender/2 I062524I

Data

Platforma de achizifii
utilizatl

publice achizitii.md

Procedura a fost inclusi in :

planul de achizifii publice a

autoritltii contractante

Da
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat.
https ://il. m dl achizitir-publ i cel

Anun{ de inten{ie publicat in
BAP (dupd caz)

Data'. 30.al.2ozz

Link-ul:
https://tender.sov.md/ro/system/files/bap/201 4lbap nr 57 3 pdf

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(&pd caz)

Licitalie electronicl

Sursa de finantare Buget de stat

Valoarea estimatl (lei, fdrd IT'A) 3755509,40lei

I



Clarificdri privind documentafia de atribuire: Nu au fost solicitate clarificari

Modificlri operate in documentatia de atribuire: Nu au fost
oferta 2 ofertan{iP6ni f errrrcn r rl-li rrr it 5 ( oin 5 la 21.N.2022 1 5 :00). au t:

Nr. Denumirea operatorului economic

's$;t'

IDNO AsociaIii/
administratorii

1 5AO INVEST S] 1008600004663 Igor Cebotarenco

2 Geotermal-Av SI T 1006600000959 Pislari Veaceslav

Informa{ii privind qi clocumentele de calificare 5i aferente DUAE prezentate cle cltre operatorii e

conomlcl:
Denumirea oDeiatorului cconomic

Denumire document 5AQ INVEST
SRL

Geotermal-Av
SRL

Documentele ce constituie oferta
(Se va consnma prin: prezentat, ileprezentat, l,u cotespunde)

DUAE Senroat electrouic de citre operatonrl ecottotltic prezentdt prez.ttlt0t

Oferta a. Oferta financiara, original confirm
at prin semnatura electronica.(Ter
menul de valabilitate a oferteiva fi
de minimtrm 60 zile)

b. Cerere de participare , conform an

exei nr. 7 din rlocumentatia de atri
buire, confirmata Prin semnntura e

lectronica.
Declaratia privind valabilitatea olertei, cotlhnnata

, prin senuatua electronica. _

prezetttal prczentat

Declaratia privind
contirmarea identitatii
beneltciarilor si

neincadrarea lor in
situatia condamnarii
pentu participarea la
activitati ale rurei

organizatii sau gnrpari
criminale, p/u conrPtie

san slmlare si tiaude de

bani

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii
electronice.

prezentat prezentctt

Certificat de efectuare
sistematich a pldlii
impozitelor,
contribuliilor eliberat
de L'rspectorattrl Fi scal

aolx"-Corrl-rn"ata prin aplicarea senuratuii
electronice.

pt'ezentat prezentat

Certificat/Decizie de

iruegistrare a
intreprinderii/Exlras din
Registrul de Stat al

oersoanelor iuridice

a 
"lrG 

-d;f, "nrt"H,t, 
ipl i carea semnat urii

electroruce.
,i

prezeiltat prezentat

Ultimul raport t-tnanciar
(Bilantul contabil)

Copie. Condnnata prin aplicarea sernnaturii
electronice.

prczentat prezeiltat

Atestarea specialiqtilor
cu activitate in
constnrctii

CopG Corlftrmata prin aplicarea semnaturii

, electronice.
,1,
t,i

prezentat pt'ezeiltat

Declaratie privind
experienta similara.

t.'r.rg'r-,lct'rf,nrrat prin uplicarea

sonntturii olbitnlrricc. conlorni Ancxei ttl.

I 2 rlin Doourrrcrttta{ia stlrntiarl.

Ollbrturrtul urntoazti sri <lis1>rurri tlc' un ltivcl

rniruirn de cxpcricrl{i pcnlnr fl se culilica

pt'ezentat prczentat



oLmlixrrr ucrirrlckx rir. ildcplinile a 
I

contraotultti.

t) Executnrea in ultimii 5 ani a cel

pufin a unui contract care a avu

t ca obiect constructia unui teren

,spo*iv cu suprafaffl artificial[, c
'u o valoare nu mai micfi de 7

.5 9/o pe ntru fiecare tiP tle I
i'ucrlri in pnrte, din valoarea

, viitnrrrlrri cerntrac. fapt crrnfi rnr at
'prin prezentarea contractului de

iantrepriz[ sau subantrePrizl, Pr
''ecum gi prin procesul- verbal de

recepfie la terntinarea lucrlrilor/
procesul verbal de receP{ie final
i la expirarea perioadei de gara
n[ie, insofit de certificf i de bun
6 executie pentru cele mai imPor
tante lucr[ri din Partea Benefici

, arului (informafiile date
se r,or iilchttls in ttttexclc nr'. I 2 ;i r:r. l3 )
siill 

i

2) rValoarea cumulatl a tuturor
contrirotclor exbcutate in r"rltirn ul ln dc

;rotivitzric- oare alt itt't.tt cit ol>icet oorrstru*iia

runut leten sprrrtil cu suprafalil artilitiul.r' si'i llq

cp.a lIt sart nrai,ru,lit{$lccitt laltturt* l'iitortrltri
etrnlnicl, I)r ()L:cscl(i'\'crb;rlc dc rcucl{ie la

tcnnirtitt ca h.rcnirilori,iprttoc,scle- vcrl)alcr (lc

reccplic finaLi la expiiarca perioadei dc garirrr{it.

insolitc dc cortificfiri tlq lrutrii cxt'i:utic pcutnr

cele rn.ii itrtprntarlc luorari dirr lxrrtea
Ilerrelic'ir4"r-r1ui (rntixlrlfile date sc vor inoludc

; itr atriixele nr. I 2 qi nr. I .l )

Garantie petrtrtt oferta Arrexa ru. 9 (Origital, conhrnrata prin aplicarea

semnatruii sau prin transfer) ( l%)
pt'ezentat prezetltat

Garantie de brum

executie emisa de banca

comerciala

5%o din valoarea ofertei fara TVA (semnata
electronic).

prezentat prczentat

Grafic de executare a

ItrcrErilor

()rigiru,l 
"untir:trtat 1>rirt a1>licarea

sr:rnni"r 1 t u ii el cctlriri oc,. ctrtt Iirrt't Alcrci
r0

prezeiltat pt'ezeiltat

Decara{ic privind
dotirile spccificc.
r"rlila.itrl 5i
echil>:rnerrtul
rlecesar pentl-u
inde plinirrla
c<>rerspunziiloare n
curtr;lclrtltti

t"Xig. rnr,t ootrlinirat prin aplir:artir scrrrtlJturii
elcotrpniee. coniilrnr Atr..'xci nr. l4 dirr

I)trcrtrncttlali;r sllltrlarl^ ljlill cilre sc \ir

il*ruortst a ilc{iner'*a utilajcdor llecesare }lt:illru
*xoctrlic ixxtlract ul ui.

prezenlat prczentat

Mauualul cahta{ii
(copie intcgr:alii)

Varianta scanali de pe odginal sau

O ri ginaL'copre, co rrfirpnat prin apl icar eir

i, sernniturii ehcu:onicEr

pt'ezuttctt prezentctt

Scrisor:i de

recomanclare
(mininr 3 scristlri)

--Vilarllrl scanati dc pc original sau

Original/copie, conlimtat prin aplicarea

scnrndiurii electrpnicc

Pt'ezentdt prezental

Ccrtificat batrcar dc

disponibilitatc a

banilor
I ichizi/resursc
creditare pentru

Variantn scatnti dc pc original sntr

Ori gi nn licopic. corrlirrrrat p n rt a1: I icll rca

senrtdturii ckctrilnicc

prezenlat prezentat

J



deurararca lucriiriIor
in cuantumul dc

30(1000, coufirmat
de o bartcii
conrercial6. cliberat
cu o zi inaintc de

ziua licitatici.
Cifrn de nfaceri
r:rcdie anualii in
ultirnii 3 arri. in
doutcniul
constrrrctiilor t

prezentat prezentat

Ccrtificat care
perndte utilizarea
mecnnisntclor
specializatc pcntru

ilrstalare acoperirii
clin gazon artilicial
eliberat cle catrc
producntorul
utilaiului l'olosrt.

-Tfran-a sCanati de p original sau

Ori ginat/copie. corilirmat prin i{pl icarea

scrnniturii elechoniccr

prezentat pt'ezeiltat

Docurncntc pnn
cafe se

demonstreaza ca

operatonrl economic
are acccs Ia

laboratoarc dc

inccrcari si tesle a

lucrarilor si

ruratcrialelor ce vor
Ii utilizato

eopitcon$
ollsflantului

11 sulrllilllltil clcctrorriga a pt'ezerttat prezetltat

Aviz pentru
participarc la

licitatii publicc dc
lucrari din donrcniul
coustructiilor si

instalaliilor

--mffinta scanata de poriginal sarr

ociginaUcopie, confi mtat prin aplicarea
senrnatutii blectronice , Conform Atrcxei nr.

22 clin Docurnenlatia slandart

prezentat prezeiltal

l)enr0nstrarca
accesului la
pcrsorralul de

spccialitate
neccsar pentru

indeplinirea
corcspttttziitoaro qi

in tsrntcn a

lucrlrilo:,
[:.lbctivcle rncdii
anualc alc
pcrsonalului
angaiat in ultirniul
anurinim l0
Dersoanc.

(h'igurrrl corrl}nrat prin alllioarca

senrnii t u rii trl ctt',[ rotti,.-'e. c otr lcrtn Ancxci trr.

Ii tiin l)ocurritntalia stalldlrt.
Ccrl i iic:rt.crl c <le a tcs i;trc' I c,ttni oo?nrl csiorralii

lrcrrln.r diligirtlri dc lirrrlirr.

prezenlat

I)roputrcrcra tulrriori
Original conlinnat prjrr aplicarci

serrtniitttrii clectrortice.

Of'erlanlul elulmrcitz;l'propru:gria telmi{r[

astfel ino0t aoLlasta sa rcspectp iir t<talitatc

cerinlc.lc <le ca liligirrr.. precluir ;i ccrin(cle
prevtiz-ute in urielql dc Sarciui" iflt 5i listu cu

pt'ezentat prezentat

ffi[l
l:galir satr rnaintaredg2 nrilioane lci

p|ezeiltal

,4



curtitiiiilc ilc, lucliiri. ln ;iccsi soolr

propu(rcroa tehnicir uonlinr;:
- l.)oLrtutlolltrrliu r"lcr tlcviz

(fbrnrularclir .1, 5.7 oores pitnzit tor
Cpl,.(J1.01 :.?0 l:' sau altr: metodc elatxrr"atc

qi aprolriilc 1ii'in iictc txu'nrittire dc ci-'rlrc

Mirristonil licor urrniei qi .lrr fiasotlr.ri;tr.u"ii),

corrlorrn'Iiorurttlzirulrti clc deviz nr. I l,i*tu
crr cuutitJlilt' ile
Itrr:rirri^ tlin Ancrir nr. lJ la I)t:cturrentllirr
stanclar-1..

(nformalia privincl denumirea clocumentelor prezentate se va indica tn confonnitote cu cerin[ele din clocumenta[ia de

at;ibuire $ii,,o conserrrna prin: prezentot, neprezentat, nu corespunde (tn cazul chtd docunrcntul afost prezentat, dar nu

core sp u n de ce r i n{e lor de cal ifi care)

* ht cazul utilizdrii licitaliei electt'onice se va indicd prelul ofertei finale(lnforr-na1ia privind
"Core,spunderea cu cerinlele de cali/icare" Ei "Corespundereo cu specificaliile tehnice" , se va

consenma prin: ,,+ " tn CAzUI core,tplfitderii Si prin ,,-" ill Cdzul necorespunderii)
pentru elucidarea unor neclaritlli sau confirrnarea unor date privind corespunderea ofettei cu cerintele stabilite

in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarih pre(ului anormal de scizut) s-a solicitat: Nu este cazul

Ofertan{ii respin$i/desc alifi cafi : nu tiste cazu I

Modalitatea de evalu$re a ofertelori
Pentru fiecare lot n: ; I , l

Pentru mai multe loturi cumulate u :: ;

Pentru toate loturile x
I

Alte limit[ri privind num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

i

Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc[zut x
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-prel n
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cantl fut care fu cadnil proce&trii de atrihire fimt aplicate mai ntulte criterii de atribuire, se vor

irttlica toate criteriile de atrihire aplicate qi denuntirea lohrilor aferente)

lnfonnatia nrivind coresrrunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fEr[ TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Modemizar
ea terenului
de fotbal or.
Ialoveni str.
Libertlfii

5AQ
SRL

INVEST
3 755 509,,/r/ MDL

lucrari + +

Geotermal-Av, 3 849 649,59 MDL lucrari ++



i,.l
Informatia privind facto$lde evaluare aplica{i: Nu este cazut

Reevaluarea ofertelor: ntf%te cazul

in ur*a e*ainirfail, {valulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

ublic[/acord u lui-cad ru :Atribuirea contractului de achizifie p
decis:

Anularea

in temeiul

procedurii de achizi{ie publicl: nu este cazul

Denumirea
lotului

Denurnirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(firX TVA)

Pre{ul total
(f[rl TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Modernizarea

tglpnului.de
tutba.l

Pr.IalsYsli
str.l.iberttiii

file.pelat)

5AQ
INVEST

SRL
1

Lucr[ri 3755509,/0 MDL 3755509,i/0 MDL 4.506.611,28
MDL

nformarea oueratoriior econoinici despre deciziile grupului de lucru

Denumirea operatorului'
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

5AO TNVEST SRL 23.09.2022 e-mail

Geotermal-Av SRL 23.09.2022 e-mail

(lnfurmarea operatorilqr econonilci implicali fn procedtffa de atribuire de'spre deciziile grupului de
'htiru 

pentru ichiziyii se realizehzd tn confornritate m pret,ederile art. 3l al Legii nr' l3l din i iulie

2015 privind achiziliile publice) 
l

incheierea tului: este cazul

r'-.----. _-_-_-. -. t , I ,

Contractul de achizifie/acordul-a41!111!nck-!1.1i111gsq!9141g!

(Selectali termenul de a;teptare re:spectat. Calailarea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3 iulie
'20t5 

piit,ird achiziliile triftlice, ipclusit, a termenelor de aqteptare, se efactrrcazd itr conforruitate ar

prevetlerile TITLULUI IV Capitohtl I (Calatlarea Terntenului) al Codului Civil al llepublicii Moldova).

6,

II

ermenul de rure contrac nu

@a estimat[ a contractului

este mai mic[ decit fragurile previzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

tr 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice qi/sau faI s --''--
X l1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

il"a^rl i" c.ate 
"alo4rea 

estimat[ a contractului
este egal[ sau mai mare decit pragurile
prev[zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice gi/sau fax n

in.l lit.g
I



Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeazi doar in cazul in care la
procedura de achizifie publicfl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-aincheiat contracUcontracte pentru lot/
loturi pentru care an fost aplicate criterii de durabilitate): nu este cazul

Prin pre4entq dure de seamd, grupul tle lucru declsrd cd termenul de a;teptore pentru incheierea
contractului/contrqctelor indicote ofost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 dilt 3 iulie 2015 privind achiziliile puhlice ), precum;i cd in cox,ul depunerii contestaliilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceasteo au fost escaminate qi solulionate.

Prin prez,enta tlare de seamd, grupul de lucru pentru uchizitrii conJirmti corectitudittea clesfdsurdrii procedurii
de achi4itrie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pra,ederilor legale in vigoure

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Mihail SILISTRARU

Denumirea
operatorului

economlc

Intreprindere
il:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere
I

Cu capital
strlin

Nurnlrul
qi data

contractului/
acordului-cacl ru

C
o

d
C
P

V

flr[ TVA
inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate al

corrtractului/aco
rdului-cadru

5AQ
INVEST

SRL

Cu capital
autohton

70
(.l
6l
N

N
IoOo

Or
Nro\t

3 755

509,40

MDL

4 506
611,28
MDL

31.12.2023

2 ani



D A R E A DE S E A M A 
de atribuire a contractului de achizitii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

Nr. DS-36/2022 din 11.10.2022 

L Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante Primaria mun.Balti 
Localitate mun.Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Balti , piata Independentei, 1 
Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 

0231-54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oficial primaria@balti .md 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-

publice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Liliana Ceremu§, tel.023154622 

serviciulachizitiipublice(£)gniail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de pre|uri 

0 Licitatie deschisa • Altele: [Indicafi] 
Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 
Tipul obiectului contractului de achizifie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Obiectul achizitiei Executarea lucrarilor de reparatie a strazilor 
municipale, conform necesitatilor DGC a 

Primariei mun.Balti (2 loturi) 
Cod CPV 45233142-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafia 
deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1662979801541 Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md) 

Link-ul: https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3 wdo 1 -MD-1662979801541 ?tab=contract-notice 

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

Data publicarii: 12/09/2022 
Platforma de achizifii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 

Procedura a fost inclusa in planul de 
achizifii publice a autoritatii contractante 

0 Da • Nu 
Procedura a fost inclusa in planul de 
achizifii publice a autoritatii contractante Link-ul catre planul de achizifii publice publicat: 

http://balti.ind/transparenta/achizitii-publice/planul-anual 
Anun{ de in tense publicat in B A P (dupa 
caz) 

Data: BAP nr.71 din 09.09.2022 Anun{ de in tense publicat in B A P (dupa 
caz) Link-ul: -
Tehnici §i instrumente specifice de 
atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizijie 
•Licitafie electronica • Catalog electronic 

Sursa de finan{are •Buget de stat; nBuget CNAM; DBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse; bugstul local 2022 

Valoarea estimata (lei, fdrd TVA) 4 859 089,79 leifara TVA 

1 

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-
http://balti.ind/transparenta/achizitii-publice/planul-anual


3 - Clanficari privind documentafia de atribuire: 
(be va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri) 
Data solicitarii clarificarilor . 
Denumirea operatorului economic ~ 
Expunerca succinta a solicitarii de clarificare ~ " 
Expunerea succinta a raspunsului ~ 
Data transmiterii ~ 

4- Modificari operate in documentafia de atribuire: 
(be va completa in cazul in care au fost operate modificari) 
Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz) 
Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

Pana la termenul-limita (data 28/09/2022 10:00), au fost depuse 4 (patru) oferte. 

Nr. 

1 

Denumirea operatorului economic 

SA "Drumuri Bal^i" 

IDNO Asociatii/ 
administratorii 

2 IPS "Corsag" SRL 

A 

1UUJOUZUUoUzo 

1004600029396 
Teodorescu Nicolae rAdministratorl 
Sau Spiridon [Administrator], 
Grigora§enco Veaceslav (50.0%), Sau 
Larisa (50.0%) 3 

4 

IM "Directia Reparatii $i Construe^ 
Drumuri BSlti" 
SRL"Tehnologica Construct" 

1011602002506 

1012600034012 

Juravej Serghei [Administrator], fondator -
Consiliul municipal Balji (100.0%) 
GOLOVATIUC INGA (100.0%) 

Inforniatii privind ofertele depuse ?i documentele de calificare ? i aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumire document 

Formularul ofertei F 3.1 
Devizele (formularele 3,5,7) 
corespunzator CPL.01.01-2012) 
Garantia bancara 1% 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) 

(intocmite conform 

Denumirea operatorului economic 

SA "Drumuri 
Balji" 

IM "Direcjia 
Repara^ii $i 
Construcjii 

Drumuri Balti'' 
Documentele ce constituie oferta 

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

prezentat prezentat 
prezentat 

prezentat 

prezentat 

prezentat 
Documente de calificare 

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, 
nu corespunde Grafic de executare a lucrarilor (anexa nr. 10.) 

Cerere de participare (anexa nr. 7) 
Declaratie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) 
Experienfa similara in lucrari de reparatii curente a 
drumurilor ?i trotuarelor (informajiile date se'vor include in 
anexele nr. 12 $i nr. 13) 

prezentat 
prezentat 
prezentat 

prezentat prezentat 

Declara{ie privind dotarile specifice, utilajul §i echipamentul 
necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului 
'anexa nr. 14) 

Declaratie privind Dersonalul de specialitate propus pentru 

prezentat 

orezentat 

prezentat 

orezentat 

2 



Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

Denumire document 

SA "Drumuri 
Balfi" 

IM "Direcfia 
Repara|ii §i 
Construcfii 

Drumuri Balfi" Denumire document 

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

nu corespunde) 

implementarea contractului (anexa nr. 15) 
Lista subcontractanfilor partea/parfile din contract care sunt 
indeplinite de ace§tia (anexa nr. 16) 

prezentat prezentat 

Informal privind asocierea (anexa nr. 17) prezentat prezentat 
Declaratie terf susfinator (anexele 18, 19, 20, 21) prezentat prezentat 
Aviz pentru participare la licitafiile publice de lucrari din 
domeniul construct lor §i instalafiilor (anexa nr. 22) - Avizul 
Agenfiei Supraveghere Tehnica, cu aprecieripozitive 

prezentat prezentat 

Disponibilitatea bazei de producere prezentat prezentat 
Certificat de efectuare sistematica a plafii impozitelor, 
contribufiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil la data 
deschiderii ofertelor 

prezentat prezentat 

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice prezentat prezentat 
Diriginte de ?antier prezentat prezentat 
Termenul garanfiei lucrarilor - 1 an prezentat prezentat 
Garanfia de buna execute - 5% 
(Pentru agentul economic ci§tigator la etapa semnarii 
contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea identita(ii beneficiarilor 
efectivi neincadrarea acestora in situafia condamnarii 
pentru participarea la activitafi ale unei organizafii sau grupari 
criminale, pentru coruptie, frauda §i/sau spalare de bani 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire se va consemnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

Comentarii: Au fost supuse evaluarii ofertele cu eel mai mic pref - SA "Drumuri Bald" IM 
"Direcfia Reparatii $i ConstrucfiiDrumuri Balfi". 

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful ofertei 
(fara TV A)* 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

LOTUL nr.1: 
«Reparafia 

str.Decebal (de la 
"Secfia de boli 

infecfioase " pina la 
casa nr,121A)» 

SA "Drumuri 
Balfi" 2 458 782,60 

1 lucrare 

+ + 

LOTUL nr.1: 
«Reparafia 

str.Decebal (de la 
"Secfia de boli 

infecfioase " pina la 
casa nr,121A)» 

IM "Direcfia 
Reparatii §i 
Construct^ 

Drumuri Balfi" 

2 620 898,38 
1 lucrare 

LOTUL nr.1: 
«Reparafia 

str.Decebal (de la 
"Secfia de boli 

infecfioase " pina la 
casa nr,121A)» 

IPS "Corsag" SRL 2 666 293,55 

1 lucrare 

LOTUL nr.1: 
«Reparafia 

str.Decebal (de la 
"Secfia de boli 

infecfioase " pina la 
casa nr,121A)» 

SRL'Tehnologica 
Construct" 2 944 441,63 

1 lucrare 

LOTUL nr.2: 
«Repara(ia 

teritoriului in 

IM "Direcfia 
Reparaf!i §i 
Construcfii 

1 505 796,55 1 lucrare + + 

3 



Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful ofertei 
(fara TVA)* 

Cantitate 
$i unitate 

de 
masura 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

inter iorul cartierului 
din str.^tefan cel 

Mare nr.34,36,48 fi 
str.Sf.Nicolai, nr.21» 

Drumuri Balji" inter iorul cartierului 
din str.^tefan cel 

Mare nr.34,36,48 fi 
str.Sf.Nicolai, nr.21» 

SRL'Tehnologica 
Construct" 1 704 641,73 

inter iorul cartierului 
din str.^tefan cel 

Mare nr.34,36,48 fi 
str.Sf.Nicolai, nr.21» 

IPS "Corsag" SRL 1 770 865,91 

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful oferteifinale 
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " ?i "Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii §iprin „ -" in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului 

anormal de scazut) s-a solicitat: 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 

operatorului economic 
29.09.2022 SA "Drumuri 

Balfi" 
confirmarea prefului propus la 

materiale; 
suplinirea informafiei privind 

experienfa similara cu procesul vebal la 
terminarea lucrarilor pentru contractul 
nr.06-14/245 din 01.07.2020 privind 
"Lucrari de intretinere periodica a 
drumurilor publice locale, comunale si 
strati (in limit a locatiilor) amp las ate 
teritorial in raioanele Falesti, SingereF. 

OE a prezentat in termen 
informatia solicitata 

30.09.2022 IM "Direcfia 
Reparafii $i 
Construcfii 

Drumuri Balfi" 

disponibilitatea bazei de producere OE a prezentat in termen 
informafia solicitata 

9. Ofertanfii respin§i/descalificafi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pre{ul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre{ D 

Cel mai bun raport calitate-cost • 
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(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica 
toate criteriile de atribuire aplicate §i denumirea loturilor aferente) 

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati NU SE APLICA: 
(Se va completa pentru loturile care au fast atribuite in baza criteriilor: eel mai bun raport calitate-pref sau eel 
mai bun raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din oferta 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 in cazul in care ofertele au fast reevaluate repetat) 

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

A 

14. In urma examinari, evaluarii compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
unitate de 

masura 

Prejul unitar 
(fara TV A) 

Pre|ul total 
(fara TVA) 

Preful total 
(inclusiv 

TVA) 

LOTUL nr.l: «Reparatia 
str.Decebal (de la "Secfia de 
boli infecfioase " pina la casa 

nr. 121 A) » 

SA "Drumuri 
Balti" 1 lucrare 2 458 782,60 2 458 782,60 2 950 539,12 

LOTUL nr.2: «Reparatia 
teritoriului in interiorul 

cartierului din str.$tefan eel 
Mare nr.34,36,48 
str.Sf.Nicolai, nr.21» 

IM "Direcfia 
Reparatii 
Construc|ii 

Drumuri 
Balti" 

1 lucrare 1 505 796,55 1 505 796,55 1 806 955,86 

Comentarii: Operatorii economici au prezentat ofertele care corespund cerin{elor minime de 
calificare solicitate prin documentele ce {in de experien^a similara, asigurare cu personal calificat §i 
utilaj specializat care urmeaza a fi antrenat la execu{ia lucrarilor. De asemenea, au fost prezentate toate 
certificatele de la organele de control, s-au constituit garanjiile pentru oferta, devizele §i alte 
documente necesare calificarii. S-a constatat ca operatorii economici au elaborat devizele in 
conformitate cu cerinjele normativelor tehnice in vigoare, incluzind toate lucrarile §i respectind toate 
cerinjele inaintate fa{a de obiectul achizi(iei, conform caietului de sarcini. 

Anularea procedurii de achizifie publica: 
in temeiul art. _-_ alin. lit._- din Legea 131/2015 
Argumentare: 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SA "Drumuri Balti" 03.10.2022 
SIA RSAP MTender 
Email: drumuribalti@inbox.ru 

IPS "Corsag" SRL 03.10.2022 
SIA RSAP MTender 
Email: sergiu.marchici@,corsag.md 

IM " Intreprinderea Munic ipals 
Direcfia Reparafii §i C o n s t r u e ^ 
Drumuri Bal{i" 

03.10.2022 
SIA RSAP MTender 
Email: achizitii.drcd@gmail.com 

SRL"Tehnologica Construct" 03.10.2022 
SIA RSAP MTender 
Email:tehnologica.construct@gmail.com 

Nota* Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice. 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

0 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizifiile publice 

• 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax 

Nota* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
a$teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, ?i implicit, art. 261 (1), 264 (4) 265. 

17. Contractele de achizifie incheiate: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

"A " < 

Intreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
$i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

"A " < 

Intreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
$i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
fara TV A inclusiv TVA 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

SA "Drumuri 
Balti" 

Cu capital 
autohton 188 11.10.2022 45233142-6 2 458 782,60 2 950 539,12 31.12.2022 

iM "Direcfia 
Reparafii §i 
Construcfii 

Drumuri 
Bal|i" 

Cu capital 
autohton 189 11.10.2022 45233142-6 1 505 796,55 1 806 955,86 31.12.2022 
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18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizitii verzi) 
(rubrica data se completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica aufost aplicate 
criterii de durabilitate s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturipentru care aufost aplicate 
criterii de durabilitate): 

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

Valoarea de achizifie cu T V A din contract/ contracte a 
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 
Codul CPV al Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate: 
Criteriul de atribuire pentru lotuL'loturile pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preful cel mai scazut • 
Costul cel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre( • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum $i ca in cazul depunerii 
contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost exanimate ?i 
solutionate. 
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa$urarii 
procedurii de achizif ie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizifii: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 
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DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 77 din 29 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achiziții,  dglca@cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Chetrușca Gheorghe, tel. 022 24 25 01, 
e-mail: achiziții.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri; Licitație deschisă Altele: X

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a apartamentelor aflate în 
demisolul din str. Braniștii, 5/6, apartamentele 56-72, 
inclusiv holurile și centrul pentru copii „Copiii 
ploii”.

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

Potrivit Deciziei nr. 26 din 10 august 2022, a 
Comisiei pentru Situații Excepționale a mun. 
Chișinău. Punctul 10 a prezentei Decizii:
Se permite efectuarea de către autoritățile contractante 
municipale achiziția de bunuri, lucrări și servicii 
necesare pentru remedierea/înlăturarea consecințelor 
averselor de ploi puternice și vânt din data de 
09.08.2022, prin aplicarea procedurii de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunț de participare

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

Data publicării:
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante

□ Da x Nu

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție □ Licitație 
electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 666 666,00

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 24.08.2022, ora 11:00), au depuse următoarele oferte:
Nr. Denumirea operatorului 

economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1 „ SRL „Anionl8 
Construction”

2 „Acoperișuri pentru 
fiecare” SRL

1021600050881 Pîntea Ion

3 „Vega Total” SRL 1018600014632 Șumutovschi Veaceslav
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici:

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumire ofertant/candidat
„ SRL 

„Anionl8 
Construction”

„Acoperișuri 
pentru 

fiecare” SRL

„Vega
Total” SRL

Deviz de cheltuieli +

Graficul de executare a lucrărilor

Declarație privind experiența similară

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor j uridice

+

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor
Certificat de atribuire a contului bancar +
Ultimul raport financiar (anul 2021)

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Lucrări de reparație a 
apartamentelor aflate în 
demisolul din str.
Braniștii, 5/6, 
apartamentele 56-72, 
inclusiv holurile și centrul 
pentru copii „Copiii ploii”

„Acoperișuri 
pentru fiecare” 

SRL
1 565 761,18 1 + +

„Vega Total” SRL 1 582 903,64 1
„ SRL „Anionl8 
Construction” 1 643 154,52 1

* In 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. Ofrtanții respinși/descalifîcați:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
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. Informația privind factorii de evaluare aplicați:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate- 
preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
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13. Reevaluarea ofertelor:

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. In urma 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

Cantitat 
e și 

unitate 
de 

măsură, 
Buc.

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Lucrări de reparație a apartamentelor 
aflate în demisolul din str. Braniștii, 5/6, 
apartamentele 56-72, inclusiv holurile și 
centrul pentru copii „Copiii ploii”

„Acoperișuri 
pentru 

fiecare” SRL
1 1 565 761,18 1 565 761,18 1 878 913,42

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

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

(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 o
□ 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 achiziție/acordul-cadru încheiat:
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Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acord ului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

„Acoperișuri 
pentru 

fiecare” SRL
Cu capital 
autohton

50-CA/22

29.08.2022
45200000-9 1 565 761,18 1 878 913,42 31.12.2022

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

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

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

-

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții /

Ion BURDIUMOV
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DARE DE SEAMA 

de atribuire a contractului de achizitii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

Nr. DS-30/2022 din 11.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante DITS a Primariei mun.Balti 
Localitate mun.Balfi 
IDNO DITS -1015601000259 
Adresa mun.Balti, piata Independent , 1 
Numar de telefon 0231-21034 (DITS); 0231- 54622,0231-54623 
Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial dits.balti(2>gmail.com 
Adresa de internet httD://dits-baIti.md/ 

httn://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare 

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

Liliana Ceremu? , tel. 023154622 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prefuri 
0 Licitatie deschisa nAltele: [Indica(i] 

Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr:-
Tipul obiectului contractului de achizifie/ acordului-
cadru 

Bunuri 0 Servicii • Lucrari • 

Obiectul achizifiei Produse alimentare pentru institutiile de educatie 
timpurie (IET) pe perioada trimestrului IV al 

anului 2022, conform necesita(ilor DITS a 
Primariei mun.Balti 

Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitatia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661434261237 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3 wdp 1 -MD-166143426123 7?tab=contract-notice 

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

Data publicarii: 26/08/2022 
Platforma de achizifii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupa caz) Data: BAP nr.66 din 23.08.2022 Anunf de intenfie publicat in BAP (dupa caz) 

Link-ul: -

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii publice 
a autoritatii contractante 

0 Da • Nu 
Procedura a fost inclusa in planul de achizitii publice 
a autoritatii contractante 

Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
http://balti.md/transparenta/achizitii-

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii publice 
a autoritatii contractante 

publice/planul-anual 

Tehnici $i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru oSistem dinamic de achizijie 
0Licitatie electronica DCatalog electronic 
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Sursa de flnanfare •Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimata (lei, fara TV A) 6 129 111,1\ fara TVA 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari) 

Data solicitarii clariflcarilor 26.08.2022 13:43 

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare flo6pbiii fleHb, ci<a>KHTe no»anyflcTa CKoubKo Tonex OTrpy3KH? 

Expunerea succinta a raspunsului 33 yHpewfleHHa aouiKOJibHoro BoenHTaHHH. CoraacHO 
AOKyMeHTy Lista institutiilor IET 

Data transmiterii 29.08.2022 11:39 

Data solicitarii clariflcarilor 30.08.2022 09:51 

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare floGpbift aeHb! Ilpoiiiy npoacHHTb CHTyauwo: Ha njianJiopMe 
HeT jioTa no/i H0Mep0M 2, HO ecTb iiBa jiOTa noa HOMepoM 3 c 
OflHHaKOBbIM Ha3B3HHeM, HO C pa3HbIMH CyMMaMH! 

Expunerea succinta a raspunsului n p H ny6jiHKauHH TeHaepa 6bijio aonymeHO ouiHGowHoe 
BHeceHHe HHtj)opMau.nn no JioTyJ^ (np0/iy6jinp0BaH0 
TexHHnecKoe onHcaHne JiOTa N°3). Ha aaHHbiH MOMCHT 
KOHTpaKTyiomHH opraH no TexHHnecKHM npwHHHaM He MoaceT 
HcnpaBHTb HH(})opMauHK) Ha njiaT<J)opMe. FIpocb6a K 
3K0H0MHMecKHM areHTaM, >KCJiafoiL(HM noaaTb o<})epTbi 
JiOTa Jfs2, npHKpenHTb Bee Heo6xoflHMbie flOKyMeHTbi B 
cooTBeTCTBHH c Anunf de participare, Anexa nr.22 H Aaexa 
nr.23, B KOTOpOH BCH HH(j)OpMailHJI KOppeKTHa. K0JIHHeCTB0 
pwaHoro xjie6a, a TaioKe CTOHMOCTb 3a JIOT cooTBeTCTByioT 
3a«BKe. Ha3BaHHe JiOTa Ha 3Jieicrp0HH0H ruiaT(J)opMe cueayeT 
HHTaTb Kax: Lotul 2 - Piine feliata din fSinS de secara in 
ambalaj Imbogafita cu acid folic, Fe, buc.: 0.390 gr. +-5%, 
buca(i - 17 064. Descriere tehnica: Piine feliata din fSina de 
secara in ambalaj imbogajita cu acid folic, Fe, buc.: 0.390 gr. 
+-5%. Lazi speciale. 
HG RM nr.775 din 03.07.2007. Valoare estimativa -104 
772,96 lei f M TVA. 

Data transmiterii 30.08.2022 10:52 

4. Modificari operate in documentafia de atribuire: 

(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 

RezumatuI modiflcarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

-[Indicafi sursa utilizata data publicarii] 

Termen-limita de depunere $i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

-[Indicafi numarul de zile] 

5. Pana la termenul-limita (depunere - 14/09/2022, ora 10:00, deschidere - 15/09/2022, ora 
09:00), au depus oferta 14 ofertanfi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/ 
administratorii 

1 SA "Combinatul de piine din Balji" 1003602001100 GRAMA EDUARD 
2 SRL „Lariat-Prim" 1008602007945 TUCEAC LARISA (100.0%) 
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3 S R L " M e l t a n " 1 0 1 8 6 0 0 0 0 3 9 5 5 M E L N I C T A T I A N A 
M E L N I C V I C T O R (100.0%) 

4 S R L " N o b i l P r e s t " 1 0 1 0 6 0 0 0 2 1 0 3 8 C A L U G H E R V A D I M (100.0%) 

5 S R L " B a g u e t t e " 1 0 1 4 6 0 0 0 3 7 7 4 1 
C U R D O V A S V E T L A N A , 
B O L S A C O V A E C A T E R I N A (100.0%) 

6 S R L " V . A . S t r u c " 1 0 0 3 6 0 2 0 2 8 9 3 8 L U C I C O V S E R G H E I (33.4%), 
S T R U C V E A C E S L A V (34.0%), 
S T R I i r V I C T O R (32.6%) 

7 S R L " A l i m T o t a l " 1 0 1 4 6 0 0 0 0 0 9 1 2 F A L I N C I U C CRISTINA, 
B A H C I V A N J I S E R G H E I (100.0%) 

8 S A " I n c o m l a c " 1 0 0 2 6 0 2 0 0 6 3 2 6 J A R D A N V L A D I M I R 

9 S A " L a c t i s " 1 0 0 3 6 0 2 1 5 1 4 2 9 A N G H E L U T A G H E O R G H E 

10 S A " F a b r i c a d e u n t d i n F l o r e s t i " 1 0 0 3 6 0 7 0 1 1 9 2 2 G R I G O R A S P A V E L 

11 S C "Vi l l a P r o d o t t i " S R L 1 0 1 6 6 0 0 0 0 7 7 1 9 
A G R I C I A L E X E I (50.0%), 
A G R I C I V L A D I M I R (50.0%) 

12 S R L " P r o d u s e d e f a m i l i e " 1 0 1 0 6 0 0 0 1 0 1 1 1 
C O L C E V L E O N I D [administrator! 
S C. O P T I M - C O M E R T S.R.L. (100.0%) 

13 S R L " S l a v e n a L u x " 1 0 0 2 6 0 0 0 0 3 2 4 0 S M I R N O V A L E X A N D R U (99.46%), 
S M I R N O V E V G H E N I I (0.53%) 

14 S C " V i o c r i s - I m p e x " S R L 1 0 0 6 6 0 0 0 3 2 1 0 7 I A C H I M A N A T O L 
I A C H I M VIORELIU (100.0%) 

6. I n f o r m a l privind ofertele depuse documentele de calificare aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumire document 
SA "Combinatul 

de ptine din 
B3lti" 

)enumirea opera) 

SRL „Lariat-
Prim" 

orului economic 

SRL "Meltan" 
SRL "Nobil 

Prest" 

(Se va consn 
Documentele ce 

ina prin: prezentat 
:onstituie oferta 
, neprezentat, nu co respunde) 

prezentat 
Oferta (F 3.1) 
Specifica(ia tehnica (Anexa nr.22) 

prezentat prezentat prezentat 
Prezentat 

Nu corespunde 
pentru lotul 37 

Specificajia de pre{ (Anexa nr.23) 
prezentat prezentat 

Prezentat 
Nu corespunde 
pentru lotul 25 

prezentat 

Garan{ia pentru oferta (1%) neprezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Documente de calificare 

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cc respunde 

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat 

DECLARATIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8) 

prezentat prezentat prezentat 

Actul ce atesta dreptul de a livra bunurile solicitate prezentat prezentat prezentat 

DECLARAJIE privind lista principalelor livrari/prestari 
efectuate in ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr. 12) 

prezentat prezentat prezentat 

Autorizatia sanitara de fiinctionare $i/sau Autorizatia 
sanitar-veterinara de fiinctionare (dupa caz) 

prezentat prezentat prezentat 

Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate de transport prezentat prezentat prezentat 

Certificat de inofensivitate (pentru produsele de origine 
non-animala) 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat sanitar-veterinar (pentru produsele de origine 
animala, inclusiv pefte) 

n/a n/a n/a 

Declaratie de conformitate (pentru produsele lactate) n/a n/a n/a 

Informal privind capacitatea minima de producere sau 
disponibilitatea in stoc in vederea asigurarii continuie cu 
produse alimentare 

prezentat prezentat prezentat 

Cerinte fata de serviciile de descarcare (pina la depozitul 
institutiilor, conform anexei cu adrese) 

prezentat prezentat prezentat 

Scrisoare de confirmare pe proprie raspundere privind 
respectarea normelor de ambalare, etichetare marcare 
(HG Nr. 996 din 20.08.2003) 

prezentat prezentat prezentat 

Livrarea de la acela?i producator sau importator pe toata prezentat prezentat prezentat 
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Denumirea operatorului economic 

Denumire document 
SA "Combinatul 

de ptine din 
B31ti" 

SRL „ Lariat-
Prim" SRL "Meltan" SRL "Nobil 

Prest" 

perioada contractului incheiat 
Certificat de dc|inere a laboratorului atestat pentru 
efectuarea controlului permanent asupra calitafii sau 
contract cu asemenea laborator. Pentru participant 
producatori. 

prezentat prezentat prezentat 

Autorizatie de definere a abatorului sau contract cu 
asemenea abator {pentru produsele de carne ft came de 
pasare) 

n/a n/a n/a 

Pentru produse de panificare: Certificat de calitate §i de 
provenienta a materiei prime (faina, griu ) 

prezentat n/a n/a 

Pentru produse de panificare: Confirmare de definere a 
stocului de faina/griu, necesar Indeplinirii contractului de 
achizitie pe o perioada de eel pu(in 10 zile 

prezentat n/a n/a 

Certificat pentru confirmarea capacitajii executarii 
calitative a contractului de achizijie, care reflecta 
urmatoarea informa(ie: 
• Experien^a acumulata, performanjele; 
• Volumul de producere, desfacere 
• Numarul $i calificarea personalului angajat; 
• Dotarea tehnica. 

Pentru tofi participanfii. 

prezentat prezentat prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca 
definatoare de cont prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematica a pla^ii impozitelor, 
contributiilor - valabil la duta deschiderii ofertelor prezentat prezentat prezentat 

Mostre (la etapa evaluarii ofertelor) 

Garanjia de buna execute 5 % 
(Pentru agentul economic cT§tigator la etapa semn8rii 
contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi neincadrarea acestora in situafia 
condamnarii pentru participarea la activitati ale unei 
organizajii sau grupari criminale, pentru corup(ie, 
frauda 51/sau spaiare de bani 

Denumirea operatorului economic 

Denumire document SRL "Baguette" SRL "V. A. 
Struc" 

SRL "Alim 
Total" 

SA 
"Incomlac" 

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

Oferta (F 3.1) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specifica(ia tehnica (Anexa nr.22) Prezentat 

prezentat prezentat Nu corespunde 
pentru lotul 36 

prezentat 

Specificatia de pref (Anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garantia pentru oferta (1%) prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat prezentat neprezentat 

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

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat 
DECLARATIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat prezentat prezentat 

Actul ce atesta dreptul de a livra bunurile solicitate prezentat prezentat prezentat 
DECLARAJIE privind lista principalelor livrari/prestari 
efectuate in ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr. 12) prezentat prezentat prezentat 

Autoriza(ia sanitara de func(ionare $i/sau Autorizajia 
sanitar-veterinara de functionare (dupa caz) prezentat prezentat prezentat 

Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate de transport prezentat prezentat prezentat 
Certificat de inofensivitate (pentru produsele de origine 
non-animala) prezentat prezentat prezentat 

Certificat sanitar-veterinar (pentru produsele de origine 
animala, inclusiv peqte) n/a n/a n/a 

Dcclarajic de conformitate (pentru produsele lactate) n/a n/a n/a 
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Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

Denumire document SRL "Baguette" 
SRL "V. A. 

Struc" 
SRL "Alim 

Total" 
SA 

"Incomlac" 

Informatii privind capacitatea minima de producers sau 
disponibilitatea in stoc in vederea asigurarii continuie cu 
produse alimentare 

prezentat prezentat prezentat 

Cerinje faja de serviciile de descarcare (pina la depozitul 
institutiilor, conform anexei cu adrese) 

prezentat prezentat prezentat 

Scrisoare de confirmare pe proprie raspundere privind 
respectarea normelor de ambalare, etichetare $i marcare 
(HG Nr. 996 din 20.08.2003) 

prezentat prezentat prezentat 

Livrarea de la acela$i producator sau importator pe toata 
perioada contractului incheiat 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de detinere a laboratorului atestat pentru 
efectuarea controlului permanent asupra calitatii sau 
contract cu asemenea laborator. Pentru participant 
producatori. 

prezentat prezentat prezentat 

Autorizafie de detinere a abatorului sau contract cu 
asemenea abator (pentru produsele de carne carne de 
pasare) 

n/a n/a n/a 

Pentru produse de panificare: Certificat de calitate §i de 
provenienta a materiei prime (faina, griu ) 

n/a n/a n/a 

Pentru produse de panificare: Confirmare de detinere a 
stocului de f&ina/griu, necesar Indeplinirii contractului de 
achizitie pe o perioada de eel putin 10 zile 

n/a n/a n/a 

Certificat pentru confirmarea capacitatii executarii 
calitative a contractului de achizitie, care reflecta 
urmatoarea informatie: 
• Experienta acumulata, performantele; 
• Volumul de producere, desfacere 
• Numarul §i calificarea personalului angajat; 
• Dotarea tehnicl 

Pentru tofi participanfii. 

prezentat prezentat prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este s:abilit 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca 
detinatoare de cont 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematica a piatii impozitelor, 
contributiilor - valabil la data deschiderii ofertelor 
Mostre (la etapa evaluarii ofertelor) 
Garantia de buna execute 5 % 
(Pentru agentul economic ci§tigator la etapa semnarii 
contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi $i neincadrarea acestora in situatia 
condamnarii pentru participarea la activitati ale unei 
organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, 
frauda ji/sau spalare de bani 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

Denumire document SA "Lactis" 
SA "Fabrica 

de unt din 
Floresti" 

SC "Villa 
Prodotti" 

SRL 

SRL "Slavena 
Lux" 

SC "Viocris-
Impex" SRL 

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

Oferta (F 3.1) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificatia tehnica (Anexa nr.22) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
Prezentat 

Nu corespunde 
pen.'ru lotul 15 

Specificatia de pref (Anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garantia pentru oferta (1%) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DECLARAJIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Actul ce atesta dreptul de a livra bunurile prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Denumirea operatorului economic 

Denumire document SA "Lactis" 
SA "Fabrica 

de unt din 
Floresti" 

SC "Villa 
Prodotti" 

SRL 

SRL "Slavena 
Lux" 

SC "Viocris-
Impex" SRL 

solicitate 
DECLARAflE privind lista principalelor 
livrari/prestari effectuate in ultimii 3 ani de 
activitate (Anexa nr. 12) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizatia sanitara de functionare $i/sau 
Autorizatia sanitar-veterinara de functionare 
(dupa caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate de 
transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de inofensivitate (pentru produsele de 
origine non-animala) 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Certificat sanitar-veterinar (pentru produsele de 
origine animala, inclusiv pe$te) 

n/a n/a prezentat prezentat prezentat 

Declaratie de conformitate (pentru produsele 
lactate) 

prezentat prezentat n/a n/a n/a 

Informatii privind capacitatea minima de 
producere sau disponibilitatea in stoc in vederea 
asigurarii continuie cu produse alimentare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerinte fata de serviciile de descarcare (pina la 
depozitul institutiilor, conform anexei cu 
adrese) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Scrisoare de confirmare pe proprie raspundere 
privind respectarea normelor de ambalare, 
etichetare §i marcare (HG Nr. 996 din 
20.08.2003) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Livrarea de la acela$i producator sau 
importator pe toata perioada contractului 
incheiat 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de dejinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calitatii sau contract cu asemenea laborator. 
Pentru participant producatori. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizatie de dejinere a abatorului sau contract 
cu asemenea abator (pentru produsele de carne 
$i carne de pas are) 

n/a n/a prezentat prezentat n/a 

Pentru produse de panificare: Certificat de 
calitate $i de provenienta a materiei prime 
(faina, griu) 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Pentru produse de panificare: Confirmare de 
dejinere a stocului de fSina/griu, necesar 
indeplinirii contractului de achizitie pe o 
perioada de eel pujin 10 zile 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Certificat pentru confirmarea capacitatii 
executarii calitative a contractului de achizitie, 
care reflecta urmatoarea informatie: 
• Experienta acumulati performantele; 
• Volumul de producere, desfacere 
• Numarul $i calificarea personalului angajat; 
• Dotarea tehnica. 

Pentru to(i participant. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in 
conformitate cu prevederile legale din tara in 
care ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat 
de banca definatoare de cont prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematica a piatii 
impozitelor, contributiilor - valabil la data 
deschiderii ofertelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Mostre (la etapa evaluarii ofertelor) 
Garanfia de buna execute 5 % 
(Pentru agentul economic ci^tigStor la etapa 
semnarii contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi §i neincadrarea acestora 
in situatia condamnarii pentru participarea la 
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Denumire document SA "Lactis" 

Denumir 

SA "Fabrica 
de unt din 
Floresti" 

ea operatorului 

SC "Villa 
Prodotti" 

SRL 

conomic 

SRL "Slavena 
Lux" 

SC "Viocris-
Impex" SRL 

activity ale unei organizajii sau grupari 
criminale, pentru corup(ie, frauds ?i/sau 
spalare de bani 

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cennfele dm 
documentafia de atribuire ?i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand 
documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

N o t a ; Au fost examinate ?i au fost solicitate documente confirmative de la operatorii economici cu 
pretul eel mai mic fara TV A pe fiecare lot in parte, cu respectarea cerintelor tehnice §i indeplinirea tuturor 
cerinfelor de calificare. Oferta SRL "Produse de familie" nu a fost examinata. 

7. Informat ia pr iv ind corespunderea oferte lor cu cerintele sol icitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pretul 
ofertei 

(fara TV A)* 

Cantitate 
si unitate 

de m3sur3 
(buc.,kg, 

litri) 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

Lotul 1 - Franzeia alba 
imbogajita cu acid folic, Fe, 
feliata cat. I in ambalaj, buc.: 
0.390 gr. +-5% 

SA "Combinatul de 
piine din Balfi" 

216 384,00 
36 800 

- + Lotul 1 - Franzeia alba 
imbogajita cu acid folic, Fe, 
feliata cat. I in ambalaj, buc.: 
0.390 gr. +-5% 

SRL "Lariat Prim" 221 480,80 
36 800 

+ + 

Lotul 2 - Piine feliata din 
foina de secara in ambalaj 
imbogajita cu acid folic, Fe, 
buc.: 0.390 gr. +-5% 

SA "Combinatul de 
piine din Balti" 

104 772,96 
17 064 

- + Lotul 2 - Piine feliata din 
foina de secara in ambalaj 
imbogajita cu acid folic, Fe, 
buc.: 0.390 gr. +-5% 

SRL "Lariat Prim" 110 600,32 
17 064 

+ + 

Lotul 3 - Covrigi usca{i cu 
aroma de vanilie, c/s 
(produsul nu confine 
coloranfi sau conservanfi). 
Ambalafi industrial in saci 
speciali a cite 3-3,5 kg, 
descrierea produsului 
imprimata pe ambalaj. 

SRL "Nobil Prest" 66 333,33 3 000 + + 

Lotul 4 - Ulei de floarea 
soarelui rafinat dezodorizat 

SRL "V. A. Struc" 77 421,95 2410 + + 

Lotul 5 - Lapte pasterizat 
(2,5 %), ftra grSsimi SA "Incomlac" 840 875,00 

67 270 
- + 

vegetale, f&ra miros gust 
strain SA "Lactis" 844 911,20 

67 270 
+ + 

Lotul 6 - Chefir 2,5%, 
ambalaj 0.5 kg 

SA "Fabrica de unt 
din Floresti" 

397 320,00 22 000 + + 

Lotul 7 - Brinza de vaci 
(5 %) 

SA "Lactis" 609 097,22 8 950 + + 

Lotul 8 - Smintina (10 %) SA "Lactis" 37 162,04 1 150 + + 

Lotul 9 - Brinza tare cu un 
procent de grasime nu mai 
mare de 45% „De Olanda" 

SA "Lactis" 112 506,50 830 + + 

Lotul 10 - Unt taranesc 
din smintina dulce, cu 
confinut de grasime din 
lapte de 72,5 % 

SA "Fabrica de unt 
din Floresti" 383 850,00 2 250 + + 
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Denumirea lotului 

Lotul 11 - Came de la piept 
de curcan refrigerata in vid 
ori fn caserole Tntr-o 
atmosfera controlata, 0,800-
2 kg. 
Lotul 12 - Pulpa de vita 
refrigerata, (dezosata) starea 
de mgra^are-slaba. Fara 
tendoane ?i cartilaje. 
Lotul 13- Pulpa de pui 
broiler dezosata, refrigerata, 
bine curatata (fara pene). 
Lotul 14 - Carne congelata 
de la piept de gSini broiler 
cu fierbere rapida (fara os) 

Denumirea 
operatorului 

economic 

l Cantitate , , 
Pretul Si unitate Corespunderea Corespunderea 
ofertei de mSsurS cu cerintele de cu specif icate 

(fara TV A)* (buc.,kg, I calificare I tehnice 
litri) 

SC "Villa Prodotti" 6 0 1 282,50 4 405 
SRL 1 1 

SC "Villa Prodotti" 7 6 9 994,00 4 405 
SRL 

SRL "Slavena Lux" | 257 133,00 

SC "Villa Prodotti" 
SRL 

284 230,00 

4 300 

4 300 

Lotul 15 - File Merluciu, de 
specie Capensis, congelat, 
neglazurat, f5r& os 
Lotul 16 - Faina de griu cal. 
superioara (pentru 
r>anificatie) 
Lotul 17 - Crupe de porumb 
jlefuite 
Lotul 18 - Crupe de griu 

Lotul 19 - Crupe de mei 
glefuite cal. 1 
Lotul 20 - Crupe de hri§ca 
cal. 1 
Lotul 21- Orez intreg jlefuit 
cal. 1 
Lotul 22 - Fulgi de ovaz 

SC "Viocris-Impex" 6 5 2 500,00 I 5 800 
SRL 1 

SRL "Nobil Prest" 20 416,67 2 500 

SRL "V. A. Struc" 

SRL "V. A. Struc" 

7 493,33 

5 879,90 

700 

700 

SRL "V. A. Struc" | 11 032,90 

SRL "Nobil Prest" I 25 408,66 

700 

700 

SRL "Nobil Prest" 41 460,00 1 800 

SRL "Nobil Prest" 13 302,00 700 

+ + 

+ 

+ 

+ 

intregi 
Lotul 23 - Gri§ SRL "Meltan" 7 573,99 700 

Lotul 24 MazSre despicata 
glefuita cal. 1 

SRL "V. A. Struc" 5 863,00 600 

Lotul 25 - Linte - produsele 
uscate de leguminoase 
trebuie sa fie intregi, 
decojite despicate. 

SRL "Meltan" 19 750,00 
600 

SRL "Nobil Prest" 19 999,00 

Lotul 26 - Paste f&inoase 
(scurte, tubulare, corni?oare) 
din fSina de griu tare 
(durum) de calitate 
superioara sau de calitatea 
intii -gr. A extra. 

SRL "Meltan" 32 390,00 1 200 

Lotul 27 - Paste ftinoase 
lungi (spaghete) din ftina de 
griu tare (durum) de calitate 
superioara sau de calitatea 
intii -gr. A extra. 

SRL "Meltan" 32 903,99 1 200 

Lotul 28 - Zahar tos SRL "Alim Total" 72 450,00 3 500 

Lotul 29 - Pasta de tomate 
(25%) 

SRL "Baguette" 31 670,00 1 000 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful 
ofertei 

(ftra TV A)* 

Cantitate 
unitate 

de m3sur£ 
(buc.,kg, 

litri) 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu spec iflcafiile 

teh nice 

Lotul 30 - MazSre verde 
conservata cat. superioara 
(boabele cu epiderma 

SRL "Alim Total" 18 490,00 1 000 + + 

Lotul 31 - Sue din mere SRL "Nobil Prest" 107 925,00 9 000 + + 

Lotul 32 - Magiun din mere SRL "Baguette" 11 250,00 500 + + 

Lotul 33 - Gem de caise SRL "Nobil Prest" 27 414,00 500 + + 

Lotul 34 - Drojdie de 
panificatie uscate 

SRL "Nobil Prest" 21 333,33 200 + + 

Lotul 35 - Sare iodata SRL "Nobil Prest" 3 133,33 400 + + 

Lotul 36 - Ceai natural 
negru- produs obtinut din 
frunze de ceai, care nu 

SRL "Alim Total" 46 152,00 + -

confine adaosuri naturale 
sau alternative (frunze 
mSjcate, intregi, calitate 
superioara). 

SRL "Meltan" 46 652,00 

400 

+ + 

Lotul 37 - Cacao pudra -
pudra de cacao care confine SRL "Nobil Prest" 46 000,00 + -

maximum 20% unt de 
cacao, calculat in funcfie de 
greutatea substanfei uscate. 

SRL "Baguette" 109 996,00 
400 

+ + 

Lotul 38 - Seminte de susan SRL "Nobil Prest" 14 983,33 200 + + 

* in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful oferteifinale 
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare" "Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii ^i prin „ -" in cazul necorespunderii) 
Comentarii: 

Pentru Lotul 1 - Franzela alba imbogatita cu acidfolic, Fe, feliata cat. I in ambalaj, buc.: 0.390 gr. 
+-5% ?i Lotul 2 - Piine feliata din faina de secara in ambalaj imbogatita cu acid folic, Fe, buc.: 0.390 gr. +-
5% eel mai mic pref a propus SA "Combinatul de piine din Balti". La etapa examinarii documentelor anexate 
pe platforma electronica s-a constatat ca operatorul economic SA "Combinatul de piine din Balfi" nu a 
prezentat Garanfiapentru oferta (1%), document obligatoriu de calificare. 

Pentru Lotul 1 - Franzela alba Lotul 2 - Piine feliata din faina de secara operatorul economic SA 
"Combinatul de piine din Balti" este descalificat in conformitate cu prevederile art.65 alin.4) din Legea 
131/2015 privind achizifii publice - (4) Prezentarea ofertei presupune depunerea intr-un set comun a 
propunerii tehnice, apropuneriifinanciare, aDUAE§i, dupa caz, a garanfieipentru oferta. 

Lotul 1 - Franzela alba se reatribuie urmatorului ca pref agent economic SRL "Lariat Prim", care 
intrune?te condifiile de calificare §i respecta descrierea tehnica. 

Lotul 2 - Piine feliata din faina de secara se reatribuie urmatorului ca pre{ agent economic SRL 
"Lariat Prim", care intrune?te conditiile de calificare respecta descrierea tehnica. 

Operatorul economic SRL "Meltan" a depus dublu pe platforma electronica oferta pentru Lotul 3 -
Covrigi uscati cu aroma de vanilie la lotul 2 la lotul 3. Autoritatea contractanta a dublat publicarea lotului 
nr.3 §i pentru Lotul 2 - Piine feliata din faina de secara. Informafia este concretizata la Clarificari. In 
specificatia tehnica (Anexa nr.22) §i in specificatia de pret (Anexa nr.23), anexate pe platforma electronica 
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SRL "Meltan" a specificat Lotul 3 - Covrigi uscati cu aroma de vanilie, pretul propus corespunde cu 

platforma electronica. 

Pentru Lotul 5 - Laptepasterizat (2,5 %),fara grasimi vegetale, fara miros si gust strain eel mai mic 
pre* a propus SA "Incomlac". La etapa examinarii documented anexate pe platforma electronica s-a constatat 
ca operatorul economic SA "Incomlac" nu a prezentat DUAE, document obligatonu de calificare. 

SA "Incomlac" este descalificat in conformitate cu prevederile art.65 alin.4) din Legea 131/2015 - (4) 
Prezentarea ofertei presupune depmerea intr-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a 

DUAE ?i, dupa caz, a garanfiei pentru oferta. 
Lotul 5 - Lapte pasterizat (2,5 %), fara grasimi vegetale, fara miros fi gust strain se reatnbuie 

urmatorului ca pre* agent economic SA "Lactiscare Tntrune?te condole de calificare ?i respecta descnerea 

tehnica. 

Pentru Lotul 15 - File Merluciu, de specie Capensis, congelat, neglazurat, fara os a fost depusa o 
singura oferta de catre SRL "Viocris Impex". La etapa examinarii Specificatiei tehnice (Anexa nr.22), s-a 
constatat ca descrierea tehnica propusa de operatorul economic nu corespunde cu cea solicitata, ?i anume: s-a 
solicitat File Merluciu, congelata de specie Capensis, congelat, neglazurat, fara os. Ambalata original de la 
producator in cutii speciale a cite 1-5 kg-, s-a propus File Merluciu, congelat de specie Hubbsi, congelat, 
neglazurat, fara os. Ambalata original de la producator in cutii speciale a cite 1-5 kg. 

Oferta SRL "Viocris Impex" pentru Lotul 15 - File Merluciu, de specie Capensis, congelat, 
neglazurat, fara os este respinsa, din motivul necorespunderii speciei pe?telui. 

Lotul 15 - File Merluciu, de specie Capensis, congelat, neglazurat, fara os va fi achizijionat printr-o 

procedura repetata. 

Pentru Lotul 25 - Linte - produsele uscate de leguminoase trebuie sa fie intregi, decojite despicate) 
eel mai mic pret 1-a oferit SRL "Meltan". La etapa examinarii Specificatiei de pret (Anexa nr.23), s-a constatat 
ca operatorul economic a aplicat taxa pe valoarea adaugata de 20% pentru linte. Conform art.96 din Codul 
Fiscal, la producfia din zootehnie in forma naturala, masa vie, fitotehnie §i horticulture in forma r.aturala, 
produsa, importata §i/sau livrata pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozifiile tarifare 0713 (Legume cu 
pastai uscate, curtate de pastai, chiar decorticate sau sfanmate; se stabile$te cota de 8%. (Legea 172/2014 
privind aprobarea Nomenclaturii combinate a marfurilor). Autoritatea contractanta a solicitat clarificari pe 
marginea taxei pe valoarea adaugata aplicata pentru lotul 25 Linte. Operatorul economic a prezentat raspunsul 
prin intermediul po?tei electronice, prin care a mentionat ca SRL "Meltan" a gre?it la calcularea cotei TVA ?i 
nu este impotriva reatribuirii Lotului 25-Linte urmatorului ca pret agent economic. 

Oferta SRL "Meltan" pentru Lotul 25 - Linte - produsele uscate de leguminoase trebuie safie intregi, 
decojite fi despicate) este descalificata. 

Lotul 25 - Linte - produsele uscate de leguminoase trebuie sa fie intregi, decojite $i despicate) se 
reatribuie urmatorului ca pret agent economic SRL "Nobil Prest", care intrune?te conditiile de calificare ?i 
respecta descrierea tehnica. 

Pentru Lotul 36 - Ceai natural negru - produs obfinut din frunze de ceai, care nu confine adaosuri 
naturale sau alternative (frunze ma§cate, intregi, calitate superioara) eel mai mic pret oferit ^RL "Alim 
Total". A fost solicitata o imagine relevanta din partea agentului economic. SRL "Alim Total" a transmis prin 
po§ta electronica fotografia ambalajului cu descrierea produsului. 
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Lotul 36 - Ceai natural negru -produs obfinut dinfrunze deceai, care nu confine adaosuri naturale 
sau alternative (frunze mutate, intregi, calitate superioara) se reatribuie urmatorulu, ca pret agent economtc 
SRL "Meltan", care intrune?te c o n d o l e de calificare respecta descnerea tehnica. 

^^sttssszzszsxssi 

tehnica solicitata de autoritatea contractanta. 

Pentru Lotul 37 - Cacao pudra - pudra de cacao care confine maximum 20% unt de cacao calcu at ,n 
funcfiede greutatea substanfei uscate eel mai mic pre* 1-a oferit SRL "Nobil Prest^ La evaluarea 
d " — l o r s-a constatat ca agentu. economic a prezentat Certificate de calitate^ pentru Pudra de cacao 

Jasmin "Mango", p r o d u c e r SRL "Condiprod-Com", tara de origine Malaysia. Ins* ambalajul propus nu 
corespunde ce.ui s o l i c L de autoritatea contractanta - Ambalat industrial in cutii a ctte 100 gr, descnerea 
produsului imprimata pe ambalaj. Ambalajul propus este pelicula, nu cut.e. 

Oferta SRL "Nobil Prest" pentru Lotul 3 7 - Cacao pudra este respinsa. 
S-a parcurs la examinarea ofertei urmatorului ca pret ofertant - SRL "Baguette". In urma exammarn 

specificafiei tehnice ?i Certificate de conformitate s-a constatat ca se propune Pudra de cacao neagra 
Dr Oetker" confinut de unt de cacao min 20%, producator SC " Dr.Oetker Ro SRLRomama 

' Lotul 37 - Cacao pudra - pudra de cacao care confine maximum 20% unt de cacao, calculat in 
funcfie de greutatea substanfei uscate se reatribuie SRL "Baguette» care intrune?te condole de calificare ?i 
respecta descrierea tehnica solicitata de autoritatea contractanta. 
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8 Pentru elucidarea unor neelaritati sau confirmarea uuor date p r i v i n d eorespunderea 
ofertei cu cerin (ele stabilite in documenta tia de atribnire (ine.usiv jnsffiearea pre,ul„. 
anormal de scazut) s-a solicitat: 

Data 
solicitSrii 

Operatorul economic Informafia solicitatS 
Rezmatul rSspunsului 
operatorului economic 

23.09.2022 SRL "V. A. Struc" - Formularul specificafiei de pref (Anexa nr.23), cu 
aplicarea semnaturii electronice, actualizat in urma rundelor 
licitafiei electronice, in conformitate cu prefurile de pe platforma 
electronica (loturile 4, 17,18,19 ?i 24). L 

OE a prezentat in 
termen informafia 
solicitatS 

23.09.2022 
26.09.2022 

SRL "Meltan" - Formularul specificafiei de pref (Anexa nr.23), cu 
aplicarea semnaturii electronice, actualizat in urma rundelor 
licitafiei electronice, in conformitate cu prefurile de pe platforma 
electrcnica (loturile 23,25, 26 ?i 27). 

- certificatul de conformitate de la SRL Garma Grup, 
transmis la adresa elecronica, pentru Lotul 26 - Paste fdinoase 
scurte (tubulare, cornifoare) din faina de griu tare (durum) de 
calitate superioara sau de calitatea intii - gr. A extra, ?i Lotul 
27 - Paste fdinoase lungi (spaghete) din faina de griu tare 
(durum) de calitate superioara sau de calitatea intii -gr. A extra, 
nu confine semnatura electronic! Solicitam aplicarea semnaturii. 
clarificari privind: 

- excluderea sintagmei "Termenul de pastrare a 
produsului sa fie valabil eel pufin (3) trei luni din momentul 
livrdrii" din descrierea specificafiei tehnice pentru Loturile 23, 
25,26, 27. 

- clarificari cu privire la cota taxei pe valoarea adaugata 
de 20% aplicata la lotul 25 - Linte - produsele uscate de 
leguminoase trebuie sd fie intregi, decojite fi despicate. 
Conform art.96 din Codul Fiscal, la producfia din zootehnie in 
forma naturald, masd vie, fitotehnie fi horticulture in forma 
naturala, produsa, importata fi/sau livrata pe teritoriul 
Republicii Moldova, de la pozifiile tarifare 0713 (Legume cu 
pasta: uscate, curajate de pastai, chiar decorticate sau sf&rimate) 
se siabilefte cota de 8%. (vezi Legea 172/2014 privind 
aprobarea Nomenclaturii combinate a marfurilor). 

- corectarea sumei f M TV A la lotul 23 - Gri$, deoarece 
pe platforma electronica a fost indicata suma de 7 573,99 lei, 
insa in specificafia de pref actualizata (anexa 23) este indicata 
suma de 7 571,67 lei. 

- prezentarea mostrei (fotografie clara, relevanta) pentru 
Lotul 36 - Ceai natural negru - produs obfinut din frunze de 
ceai, care nu confine adaosuri naturale sau alternative (frunze 
ma$cate, intregi, calitate superioara). 

OE a prezentat in 
termen informafia 
solicitata 
Mostrele prezentate 
pentru lotul 36 
corespund cerinfelor 
tehnice solicitate. 

23.09.2022 SRL "Slavena Lux" - Formularul specificafiei de pref (Anexa nr.23), cu 
aplicarea semnaturii electronice, actualizat in urma rundelor 
licitafiei electronice, in conformitate cu prefurile de pe platforma 
electronica (lotul 13), deasemenea este necesar sa specificafi 
termenele de livrare din anexa 23 colonifa 9. 

- Contractul cu laboratorul atestat pentru efectuarea 
controlului permanent asupra calitafii cu termenul valid 
(preiungit), deoarece eel anexat pe platforma electronica (cu 
"Central Republican de Diagnostic Veterinar") este cu termenul 
expirat la data de 21.06.2022. 

- suplinirea informafiei cu privire la lista principalelor 
livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de activitate din Anexa 
nr. 12, ?i anume indicafi lunile §i anii in colonifa "perioada de 
livrare". 

1 OE a prezentat in | 
termen informafia 
solicitat;) 

23.09.2022 SA "Lactis" - Confirmarea livrSrii lotului nr.9 a$a cum este solicitat 
de autoritatea contractanta - Lotul 9 - Brinza tare cu un procent 
de grasime nu mai mare de 45% „De Olanda". 

1 OE a prezentat in I 
termen informafia 
solicitate 

23.09.2022 SA "Fabrica de unt 
din Floresti" 

Scrisoare de informare privind Tntocmirea 
documentelor in conformitate cu anexele intocmite de 
autoritatea contractanta $i puse la dispozifie pe platforma 
electronica. 

| Nu necesita raportare 
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SRL "Alim Total" 

23.09.2022 SC "Villa Prodotti" 
SRL 

- specificatia de pref (Anexa nr.23), cu aplicarea 
semnSturii electronice, actualizata in urma rundelor licitatiei 
electronice, in conformitate cu preturile de pe platforma 
electronica; 

- Mostre/fotografii pentru Lotul 36 - Ceai natural 
negru- produs obtinut din frunze de ceai, care nu confine 
adaosuri naturale sau alternative (frunze m^cate, intregi, calitate 
superioara). — 

- in specificatia tehnicd (Anexa nr.22) nu este specificat 
tipul ambalajului pentru Lotul 11 - Carne de la piept de curcan 
refrigerata in vid ori in caserole intr-o atmosfera controlata, 
0,800-2 kg. Va rugam sa concretizafi tipul de ambalaj. 

- asigurarea continua cu produse alimentare, in 
conformitate cu cerinfa de la pet. 15 din tabelul privind criteriile 
de calificare 

OE a prezentat In 
termen informatia 
solicitata. 
Mostrele prezentate 
pentru lotul 36 nu 
corespund cerinfelor 
tehnice solicitate. 

OE a prezentat in 
termen i n f o r m a l 
solicitata cu 
concretizarea tipului 
de ambalaj pentru 
Lotul 11. 

24.09.2022 SRL "Nobil Prest" - suplinirea informafiei cu privire la "calitatea intii" 
pentru Lotului 20 Crupe de hriijca de cal. 1 ?i Lotului 21 Orez 
intreg slefuit call, informatie omisa din descrierea tehnica 
(Anexa 22) 

OE a prezentat in 
termen informatia 
solicitata 

26.09.2022 SRL "Lariat Prim" prezentarea documentelor de calificare (conform Anunfului de 
participare): 

Cerere de participare (Anexa nr.7) 
- DECLARAJIE 

privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 
Actul ce atesta dreptul de a livra bunurile solicitate 
DECLARATIE privind lista principalelor livrari/prestari 
efectuate in ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr. 12) 
Autorizafia sanitara de funcfionare ?i/sau Autorizafia 
sanitar-veterinara de functionare (dupa caz) 
Autorizafia sanitar-veterinara pe unitate de transport 
Declarable de conformitate 
Informafii privind capacitatea minima de producere sau 
disponibilitatea in stoc in vederea asigurarii continuie cu 
produse alimentare 
Cerinfe fata de serviciile de descarcare (pina la depozitul 
institufiilor, conform anexei cu adrese) 
Scrisoare de confirmare pe proprie raspundere privind 
respectarea normelor de ambalare, etichetare $i marcare 
(HG Nr. 996 din 20.08.2003) 
Livrarea de la acela§i producator sau importator pe toata 
perioada contractului incheiat 
Certificat de detinere a laboratorului atestat pentru 
efectuarea controlului permanent asupra calitatii sau 
contract cu asemenea laborator. Pentru participant 
producatori. 
Pentru produse de panificare: Certificat de calitate $i de 
provenienta a materiei prime (faina, griu ) 
Pentru produse de panificare: Confirmare de detinere a 
stocului de faina/griu, necesar indeplinirii contractului de 
achizitie pe o perioada de eel pufin 10 zile 
Certificat pentru confirmarea capacitatii executarii 
calitative a contractului de achizitie, care reflecta 
urmatoarea informatie: 
• Experienta acumulata, performantele; 
• Volumul de producere, desfacere 
• Numarul §i calificarea personalului angajat; 
• Dotarea tehnica. 
Pentru tofi participant^ 
Dovada mregistrSrii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit 
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca 
detinatoare de cont 
Certificat de efectuare sistematica a piatii impozitelor, 
contributiilor - valabil la data deschiderii ofertelor 
DECLARATIA privind confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi §i neincadrarea acestora in situatia 
condamnarii pentru participarea la activitati ale unei 
organizatii sau grupiri criminale, pentru coruptie, frauda 
gi/sau spalare de bani 

OE a prezentat in 
termen informatia 
solicitata 
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9. Ofertan^ii respin$i/descalificaji: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificarii 

SA "Combinatul de piine 
din BSlti" 

Operatorul economic SA "Combinatul de piine din Bdlfi" pe platforma electronica nu a 
prezentat Garanfia pentru oferta (1%), document obligatoriu de calificare. 
Pentru Lotui 1 - Franzela alba §i Lotul 2 - Piine feliata din fdina de secari operatorul 
economic SA "Combinatul de piine din Balfi" este descalificat in conformitate cu 
prevederile art.65 alin.4) din Legea 131/2015 privind achizipi pu - (4) Prezentarea 
ofertei presupune depunerea intr-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii 
financiare, a DUAE $i, dupa caz, a garanfiei pentru oferta. 

SA "Incomlac" 

Operatorul economic SA "Incomlac" pe platforma electronica nu a prezentat DUAE, 
document obligatoriu de calificare. 
Pentru Lotul 5 - Lapte pasterizat (2,5 %), fara grasimi vegetale, fara miros fi gust 
strdin operatorul economic SA "Incomlac" este descalificat in conformitate cu 
prevederile art.65 alin.4) din Legea 131/2015 - (4) Prezentarea ofertei presupune 
depunerea intr-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE 
dupa caz, a garanfiei pentru oferta. 

SC "Viocris-Impex" SRL 

Descrierea tehnica propusa de operatorul economic SC "Viocris-Impex" SRL pentru 
Lotul 15 - File Merluciu, de specie Capensis, congelat, neglazurat, fard os nu 
corespunde cu cea solicitata. §i anume: s-a solicitat File Merluciu. conselata de specie 
Capensis. congelat, neglazurat, fara os. Ambalata original de la producator in cutii 
speciale a cite 1-5 kg: s-a propus File Merluciu. congelat de specie Hubbsi, congelat, 
neglazurat, fara os. Ambalata original de la producator in cutii speciale a cite 1-5 kg. 
Oferta SC "Viocris-Impex"SRL este respinsa. 
Lotul 15 - File Merluciu, de specie Capensis, congelat, neglazurat, fara os va fi 
achizitionat printr-o procedura repetata. 

SRL "Alim Total" 

Operatorul economic SRL "Alim Total" propune Ceai negru de Cevlon catifelat marunt. 
Calitate intii. Autoritatea contractanta a solicitat Ceai natural negru (frunze mascate, 
intregi, calitate superioara) 
Oferta SRL "Alim Total" pentru Lotul 36 - Ceai natural negru este respinsa. 

SRL "Nobil Prest" 

Agentul economic SRL "Nobil Prest" pentru Lotul 37 - Cacao pudra a prezentat 
Certificatul de calitate pentru Pudra de cacao "Jasmin" §i "Mango", producator SRL 
"Condiprod-Com", tara de origine Malaysia. Insa ambalajul propus nu corespunde celui 
solicitat de autoritatea contractanta - Ambalat industrial in cutii a cite 100 gr, 
descrierea produsului imprimata pe ambalaj. Ambalajul propus este pelicuia, r.u cutie. 
Oferta SRL "Nobil Prest" pentru Lotul 37 - Cacao pudra este respinsa. 

SRL "Meltan" 

La etapa examinarii Specificatiei de pret (Anexa nr.23), s-a constatat ca operatorul 
economic a aplicat taxa pe valoarea adaugata de 20% pentru linte. Conform art. 96 din 
Codul Fiscal, la producfia din zootehnie in forma naturala, masa vie, fitotehnie $i 
horticulture in forma naturala, produsa, importata §i/sau livrata pe teritoriul Republicii 
Moldova, de la pozifiile tar if are 0713 (Legume cu pastai uscate, curajate de pas~.ai, chiar 
decorticate sau sfSrimatej se stabiletjte cot a de 8%. (Legea 172/2014 privind aprobarea 
Nomenclaturii combinate a marfurilor). Autoritatea contractanta a solicitat clarificari pe 
marginea taxei pe valoarea adaugata aplicata pentru lotul 25 Linte. Operatorul economic a 
prezentat r£spunsul prin intermediul po§tei electronice, prin care a mentionat ca SRL 
"Meltan" a gre§it la calcularea cotei TVA $i nu este impotriva reatribuirii Lotului 25 -
Linte urmatorului ca pret agent economic. Oferta SRL "Meltan" pentru Lotul 25 - Linte -
produsele uscate de leguminoase trebuie sa fie intregi, decojite fi despicate) este 
descalificata. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preful eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta 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 E CAZUL: 

(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluSrii ofertelor -

Modiflciirile operate -

14. in urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
unitate de 

m£sura (buc, 
litri, kg) 

Pre(ul unitar 
(fara TVA) 

PretuI total 
(f3ra TVA) 

PretuI total 
(inclusiv 

TVA) 

Lotul 1 - Franzela alba 
imbogatita cu acid folic, Fe, 
feliata cat. I in ambalaj, buc.: 
0.390 gr. +-5% 

SRL "Lariat Prim" 36 800 6,0185 221 480,80 239 200,00 

Lotul 2 - Piine feliata din 
feina de secara in ambalaj 
imbogatita cu acid folic, Fe, 
buc.: 0.390 gr. +-5% 

SRL "Lariat Prim" 17 064 6,4815 110 600,32 119 448,00 

Lotul 3 - Covrigi uscafi cu 
aroma de vanilie, c/s (produsul 
nu confine coloranfi sau 
conservanji). Ambalati 
industrial in saci speciali a cite 
3-3,5 kg, descrierea produsului 
imprimata pe ambalaj. 

SRL "Nobil Prest" 3 000 22,11 66 333,33 71 640,00 

Lotul 4 - Ulei de floarea 
soarelui rafinat dezodorizat 

SRL "V. A. Struc" 2410 32,13 77 421,95 92 929,60 

Lotul 5 - Lapte pasterizat (2,5 
%), f M grasimi vegetale, f&ra 
miros gust strain 

SA "Lactis" 67 270 12,56 844 911,20 912 181,20 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate $i 
unitate de 

masura (buc, 
litri, kg) 

Preful unitar 
(f2ra TV A) 

Preful total 
(fara TVA) 

Preful total 
(inclusiv 

TVA) 

Lotul 6 - Chefir 2,5% , 
ambalaj 0.5 kg 

SA "Fabrica de unt 
din Floresti" 

22 000 18,06 397 320,00 429 000,00 

Lotul 7 - Brinza de vaci (5 
%) 

SA "Lactis" 8 950 68,06 609 097,22 657 825,00 

Lotul 8 - Smintina (10 %) SA "Lactis" 1 150 32,31 37 162,04 40 135,00 

Lotul 9 - Brinza tare cu un 
procent de grasime nu mai 
mare de 45% „De Olanda" 

SA "Lactis" 830 135,55 112 506,50 135 007,80 

Lotul 10 - Unt taranesc 
din smintina dulce, cu conjinut 
de grasime din lapte de 72,5 % 

SA "Fabrica de unt 
din Floresti" 

2 250 170,60 383 850,00 414 562,50 

Lotul 11 - Carne de la piept de 
curcan refrigerata in vid ori in 
caserole intr-o atmosfera 
controlata, 0,800-2 kg. 

SC "Villa Prodotti" 
SRL 

4 405 136,50 601 282,50 721 539,00 

Lotul 12-Pulpa de vita 
refrigerata, (dezosata) starea 
de ingra§are-slaba. Fara 
tendoane cartilaje. 

SC "Villa Prodotti" 
SRL 

4 405 174,80 769 994,00 923 992,80 

Lotul 13- Pulpa de pui broiler 
dezosata, refrigerata, bine 
cura^ata ( f M pene). 

SRL "Slavena Lux" 4 300 59,80 257 133,00 308 568,00 

Lotul 14 - Carne congelata de 
la piept de gaini broiler cu 
fierbere rapida (fera os) 

SC "Villa Prodotti" 
SRL 

4 300 66,10 284 230,00 341 076,00 

Lotul 15 - File Merluciu, de 
specie Capensis, congelat, 
neglazurat, f&ra os 

5 800 

' 

m 

Lotul 16 - Faina de griu cal. 
superioara (pentru panifica{ie) 

SRL "Nobil Prest" 2 500 8,17 20 416,67 24 500,00 

Lotul 17 - Crupe de porumb 
jlefuite 

SRL "V. A. Struc" 700 10,70 7 493,33 8 988,00 

Lotul 18 - Crupe de griu SRL "V. A. Struc" 700 8,40 5 879,90 7 056,00 

Lotul 19 - Crupe de mei 
§lefuite cal. 1 

SRL "V. A. Struc" 700 15,76 11 032,90 13 237,00 

Lotul 20 - Crupe de hrijca cal. 
1 

SRL "Nobil Prest" 700 36,30 25 408,66 30 492,00 

Lotul 21- Orez intreg §lefuit 
cal. 1 

SRL "Nobil Prest" 1 800 23,03 41 460,00 49 752,00 

Lotul 22 - Fulgi de ovaz 
intregi 

SRL "Nobil Prest" 700 19,00 13 302,00 15 960,00 

Lotul 23 - Gri§ SRL "Meltan" 700 10,82 7 573,99 9 086,00 

Lotul 24 MazSre despicata 
jlefuita cal. 1 

SRL "V. A. Struc" 600 9,77 5 863,00 6 330,00 

Lotul 25 - Linte - produsele 
uscate de leguminoase trebuie 
sa fie intregi, decojite §i 
despicate. 

SRL "Nobil Prest" 600 33,33 19 999,00 21 600,00 

Lotul 26 - Paste f&inoase 
(scurte, tubulare, corni$oare) 
din fSina de griu tare (durum) 
de calitate superioara sau de 
calitatea intii - gr. A extra. 

SRL "Meltan" 1 200 26,99 32 390,00 38 868,00 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate si 
unitate de 

m£sura (buc, 
litri, kg) 

Prejul unitar 
(flra TVA) 

Pre|ul total 
(fara TVA) 

Pretul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lotul 27 - Paste ftinoase lungi 
(spaghete) din ftinS de griu 
tare (durum) de calitate 
superioara sau de calitatea intii 
-gr. A extra. 

SRL "Meltan" 1 200 27,42 32 903,99 39 480,00 

Lotul 28 - Zahar tos SRL "Alim Total" 3 500 20,70 72 450,00 78 260,00 

Lotul 29 - Pasta de tomate 
(25%) 

SRL "Baguette" 1 000 31,67 31 670,00 38 000,00 

Lotul 30 - Mazare verde 
conservata cat. superioara 
(boabele cu epiderma subjire) 

SRL "Alim Total" 1 000 18,49 18 490,00 22 190,00 

Lotul 31 - Sue din mere 
(limpezit) 

SRL "Nobil Prest" 9 000 11,99 107 925,00 129 510,00 

Lotul 32 - Magiun din mere SRL "Baguette" 500 22,50 11 250,00 13 500,00 

Lotul 33 - Gem de caise SRL "Nobil Prest" 500 54,83 27 414,00 32 895,00 

Lotul 34 - Drojdie de 
panificatie uscate 

SRL "Nobil Prest" 200 106,67 21 333,33 25 600,00 

Lotul 35 - Sare iodata SRL "Nobil Prest" 400 7,83 3 133,33 3 760,00 

Lotul 36 - Ceai natural negru-
produs objinut din frunze de 
ceai, care nu conjine adaosuri 
naturale sau alternative (frunze 
ma?cate, intregi, calitate 
superioara). 

SRL "Meltan" 400 116,63 46 652,00 55 984,00 

Lotul 37 - Cacao pudra -
pudra de cacao care confine 
maximum 20% unt de cacao, 
calculat in func{ie de greutatea 
substan{ei uscate. 

SRL "Baguette" 400 274,99 109 996,00 131 996,00 

Lotul 38 - Seminje de susan SRL "Nobil Prest" 200 74,92 14 983,33 17 980,00 

Nota: Lotul 15 - File Merluciu, de specie Capensis, congelat, neglazurat, fara os va fi achizifionat 
printr-o procedura repetata. 

Anularea procedurii de achizitie publica: 
In temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_. 
Argumentare: : 

15. In formarea operator i lor economic i despre decizi i le grupulu i de lucru pentru achizif i i: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Lariat-Prim" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail lariat-Drim(a>rambler.ru 
SRL "Nobil Prest" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail nobilprest(@mail.ru 
SRL "V. A. Struc" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail strucccf®,mail.ru 
SA "Incomlac" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail cibotaviorelfSimail.ru 
SA "Fabrica de unt din 
Floresti" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail prom ilk md(a>inbox.ru 
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SA "Lactis" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail lactis lactis®,mail.ru 
SC "Villa Prodotti" SRL 28.09.2022 SIA RSAP e-mail villaprodotti(a),mail.ru 

SRL "Slavena Lux" 28.09.2022 SI A RSAP e-mail 01esea.Busuioc(3).slavena.md 

SRL "Produse de familie" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail viorel.iacovet(S),filletti.md 

SRL "Alim Total" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail alim.total(a).mail.ru 

SRL "Meltan" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail meltansrlfoimnail.com 

SRL "Baguette" 28.09.2022 SIA RSAP e-mail baguette.srl(a),mail.ru 

SA "Combinatul de piine din 
Balfi" 

28.09.2022 
SIA RSAP e-mail vitalii.russo(2),cpb.md 

SC "Viocris-Impex" SRL 28.09.2022 SIA RSAP e-mail viocrisimpex0gmail.com 

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice) 

16. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile 
publice 

• 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice ?i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile 
publice 

0 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul In care valoarea estimata a contractului este 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul In care valoarea estimata a contractului este 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

(Selectafi termenul de afteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice, inclusiv a termenelor de cqteptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Num3rul 
§i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului-

cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Num3rul 
§i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Era TV A inclusiv 
TVA 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului-

cadru 

SRL „Lariat-
Prim" Cu capital autohton 201 11.10.2022 15800000-6 332 081,12 358 648,00 31.12.2022 

SRL „Nobil Prest" Cu capital autohton 202 11.10.2022 15800000-6 361 708,65 423 689,00 31.12.2022 

SA "Fabrica de 
unt din Floresti" Cu capital autohton 203 11.10.2022 15800000-6 781 170,00 843 562,50 31.12.2022 

SA "Lactis" Cu capital autohton 204 11.10.2022 15800000-6 1 603 676,96 1 745 149,00 31.12.2022 

SRL "V. A. Struc" Cu capital autohton 205 11.10.2022 15800000-6 107 691,08 128 540,60 31.12.2022 

SRL "Alim Total" Cu capital autohton 206 11.10.2022 15800000-6 90 940,00 100 450,00 31.12.2022 

SC "Villa 
Prodotti" SRL Cu capital autohton 207 11.10.2022 15800000-6 1 655 506,50 1 986 607,80 31.12.2022 

SRL "Slavena 
Lux" Cu capital autohton 208 11.10.2022 15800000-6 257 133,00 308 568,00 31.12.2022 

SRL "Baguette" Cu capital autohton 209 11.10.2022 15800000-6 152 916,00 183 496,00 31.12.2022 

SRL "Meltan" Cu capital autohton 210 11.10.2022 15800000-6 119 519,98 143 418,00 31.12.2022 
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; Informatia privind achizitii pnblice dnrabile (achizitii verzi) (rubnca data se completeaza 
' doar in caznl in care la procedura de achizitie public* au fost aplicate enter. , de 

durabilitate , i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aphcate 

criterii de durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii NU 

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate 
Hri MDV 

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au tost apucaie enter., dc 

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

Preful cel mai sc5zut • 

Costul cel mai sc3zut • 

Cel mai bun raport calitate-pret • 

Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declara ca termenul de a^teptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legu 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatulor ?i/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate solutionate. 

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfa§urdrii 
procedurii de achizitie, fapt pentru care poartd raspundere conform prevederilor legale in vigoure. 

Pre$edintele grupului de lucru pentru achizitii: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

^T 
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DARB DE SEAMA

de аtriьuirе а сопtrасtчlчi de aclrizi{ii publice tr

de incheiere а acordului-cadru п

de апulаrе а procedurii de atribuire п

Nr. 8 dirr 06 octonlbrte 2022

Dпle сч privire Io autoritateo сопlrасlапtd:

Dспumirеа autoritf, {ii contractante consiliul raional cahul

Localitate rпuп. cahtll

IDNo 1007601010297

Аdrеsа nrttn. Cahul. str. Piata lпdерепdедlgЦ

Numjir de telefon 0299lз|4||
Numir de thx 0299122058
Г-m nil n{ipi;rl aclri zit i i сrсаhu 1 (@ gmai l. соm

Adrcsir de internet Cahrrl,nld

FЬrronnn cle contact (пъtпtе, рrепuпlе, tеlеfоп,

c-tltuil)

Miror-r Milrail, 0299 128441

achiziti icrcalrtr1(@grnail. conr

Dttte сч privire lп procedura cle alribuire:

пС..е..о оlЪrtеlоr clc рrе{uri nlicitalie deschisi
nAltele: IIndicati

вttпuгi п sегчiсii п Luсriri п

ll'ipul procedurii de аtriЬuirе aplicate

Рrоссdurа cle :lclrizi{ie 'duрd caz)

tiput obiectului сопtrасtulчi de achizi{ie/
асоrdulчi-саdrч

L"rйri сlе iпtrеtiпеrе регiоdiс1 qi rераrаlii la

сlгumtrl l ocal L666 Zirneý!]:ЕgщФЛg]qgIgЦ
45200000-9

Obiectul achizi{iei

Ctld СРY
Er,puner.a nrotivului/temeiului privind
alegeren рrосеdurii dc atribuire (iп сапl
apliccirii ctllor proceduri decdt licita|ia
deschisd.

ocds-b 3 wd р 1 -MD - 1 б б]!_l!ý_|?LlýРrЙаuru cle atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portctlului guvеrпаmепtаl

ll, l1,1,y, ttl [ е пdе r, gОv. m d\

Link-ul: https : //mtender. gov. n-rd/tenders/ocds-

b3wdp1 -MD-1 661 5 1 061 2 1 1 6?tab:contract-notice
Data public ёlr ti 26.08.2022
п ucbi"itii.md; п e-licitatiе.md; п урlgц{gд4Pllrtlbrma cle achizitii publice utilizaй
пDа пNu

Рrосеdчrа а fost iпсlusй iп ptanul de

achizi{ii publice а autoritй{ii сопtrасtапtе
Гй-ul сйtге plarrtrl de aclrizilii ptrblice publicat:

https ://cahul.nrd/category/aclrizitii-pulэlice/plarr-
achizitii/
Data:Апuп{ cle inten{ie publicat in ВАР (dupit caz)
Link-r.r1:

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
n[,icitatie еlесtrопiс:i псаtаlоg eiectronic

'гclrrrici Ei instrumente specifice de аtriьuirе
(dъtрii caz,

пBuget cle st:rt; пВrrgеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSurse externe; пАltе Surse: [Fопdul Ecologic

Sursл de fiпап{аrс

1 250 000,00 leiYalo:trea еstimаtй (lei, fdrd ТVД,

Nr:



С l а r iJi с d r i р r iy i п cI tI о с u пtе tlt о! ia d е at r i Ь uir е :

Morti|icriri operate iп dосumепtа|iа de atribuire:

Рапti Ia termeпu1-1ilttitd (clutп 14,0g,2022, oro 14:00), s-u depus 2 (dоuГ) ofer|c:

Dat:r solicitйrii clarifi сйrilоr 29.08.2022, 3 0.08.2022
Т)о_.,- irдq ппоr"яfпrrllrri eCOnOmiC Nu este cunoscut

Re"i"rir." .aterialelor, Сопfоrm EN 12697-36

grosimea minima а stratului de uzura constituie 40

йm astfel pozilia nr.9 ачеm asfalt de uzura de 2,5

сm este ilegala, modificali va rоg caiettrl de sarcini

itr сопсогdапtа cu legislatia in uigoarq

Ехрuпеrе:r succintй а solicitirii de

cl:rrificare

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului А Гоst conlisi gгеqеаlа nrecatrici, de citit baza

llormativi DB lб Е са lrazit погlllаtiчй DBlбIl deci

stгаtul de аsГаlt este cle ,l crn.

Data trапsmitеrii 29.08.2022, 3 0.08.2022

Rezulrratul modifi сйrilоr
Pulrlicate iп BAP/alte mijloacelor de

iпtЬrmаrе (duрd caz)
[Iпdicayi SurSa utilizcttd qi datct publicdrii]

tеrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а

оfеrtеlоr prelungit (aupa ro4
[IпdiсаУi пumdrul de zile]

Asocia{ii/
administratorii

Denuttriгea ореrаtоrului есопоmiс

Gruр de actionari
/Steйnitй Ion

1003603151541SA Dгuпruri Cahul

Grtrр de actionari
BOIATIUC

AI-EXANDR

1 003б03009332SA ORIZONTUL-LUX

Iпfоrпut|ii рriчiпсl оJёrtеIе depuse ;i сlосumепlеIе cle ailificare Ei rtfеrепlе DUдЕ prezettlctle de cdtre

о р е r ulо ri i есо tto tltic i :

Denumirea operatorului есопоmiс
f)епumirе document Ореrаtоr

economic n

Documentele се constituie оlъrtа

ргоршrегеа tehnicб
zeпtcltРгорuпеrеа firrancialб

рrеzепlоlпu соrеsрuпdеGагапliа репtru оfеrtй

Docunrente de саlifiсаге
vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzе

DUAE - Docttmentttl
Unic de Achizilii
Еttгореап, аргоЬаt рriп
о гс] irrul Mini sterr,rlui

Finanlelor пr.7212020

prezeпtatрrеzепtаt



prezeпtatГ.р.rп.r.а financiarё (

Devizele nr. З,5,7).
рrеzепtаt

рrеzепtаtСоэr.а de participare prezeпtaI

Сrаrапliа pentrtr оtЪrlа

2% - enrisй de о Ьапсб
Соmеrоiаl6, acreditat1 in
RM.

prezeпtat рrеZепtа[

Dесlаrа!iе privind
valabilitatea оtЪrtеi - 60

zile

prezeпtat prezeпtat

prezeпtat рrеZепtаt

Dесlагаliе privind
ехреriеп!а similari,
сопfогrп pct.40 ditl
doctlmentalia standard

реtrtгu realizarea
aciliziliilor prrblice de

ltrсrйгi.

prezeпtat рrеzепlаl

Declara!ie privirrd
dotirile specifice ,

utilajrrl Ei echipamentul
песеsаr репtгu
indeplinirea
согеsрuпzdtоаrе а

col]tгxcttlltli _

рrеzепtаt рrеZепtаt

Й',.*tia privind I prezeпtat

peгsotlallrl de specialitate 
I

pгol)tls petrtrtt 
l

itlrplettlentarea 
l

cotttгltctttltti l

рrеzепtаt

L i sta s Lrlэсопtrасtап{ilоr
qi рагtеа /раr!ilе dirr

соtrtгасt саrе stlnt
irrdeplinite de acestea

рrеzепtаt рrеZепIсll

Inforrrra{ii privind
asocierea

prezeпtat prezeпtal

Arrgajanrent ter!

sustinёtor financiar

prezeпtat prezeпtat

Angajamer-rt privind
sus{iпегеа tehrricl Ei

1lгolcsiorrali а

о Гet,tatrt ttl tli/grupului de

орегаtогi ecottotnici -
dшпi caz:

preZeпtat prezeпtar

Dесlага!iе tег} srrs{initor
telrtric

prezeпtat prezeпtat

Dссlага!iе tеr! sus!inltor
ргоlЪsiопаl

prezeпtat prezeпtat

preZeпtatAviz репtгu рагtiсiраrе
licita!iile publice de

Irrсгllгi clin dorlrcnitll

la prezeпtat



construc!iilor qi

instalatiilor, drumuri;
Cifra de afaceri anualй,
perioada antrlui 202]_

prezeпtat preZelltat

Ci{la сlе afaceri medie
апuаlй, perioada rrltimii 3

arri

prezeпtat prezeпtclt

prezeпtatDisporribilitatea de bani
lichizi, emisi de о Вапсб
corlrercial5 acreditatй in
RM.

prezeпtat

certificat сlе

corrf-oгmitate ale

ргi rtcipalelor rrraterialele
r-rtilizate (beton, oiment,

Ьогсlttгi, asfalt etc,)

рrеzепtаt prezeпtat

Li clriditatea gerreralй
(nivelrrl rninim de

lichiditate nu nlai mic de

130%)

prezeпtat рrеzепtаt

Сегiп!е sttplinretrtaгe
obligatorii

prezeпtat prezeпtat

сегtifiсаt de atestare

tehnico - рrоfеsiопаlё
(ctiriginte de Earrtier-
c:otrstructii rtrtiere)

рrеzепtаt prezeпtat

Dovada irrгеgistrбгii

1эегsоаtrеi juridice, in
conformitate ctt

pгevederile legale din

!ага in care ofertantul
este stabilit

prezetllat prezelltat

prezeпtat prezeпtatDесlаrа!iа privirrd
соttl'tгmагеа
berleficiarilor еtЪсtiчi Ei
пеiпсаdгагеа acestora in
sitrralia condamnlrii
репtгtl participaTea la
activitйli ale tlnei
oгganizalii sau gruрlri
сгit-пiпаlе, репtru
cclrrtplie, frаudi qi satt

strltlrге de bani,
prezeпtat

certificate lso
9001 :2015

ISo
1 40001 :201 5

ISo
45001:2018

перrеzепtаt

сеrtifiсаt de efectuare
sisterrratic1 а plйlii
itлlэоzitеlоr,

prezeпtat prezeпtat

4



corrtгiblrliilor еliЬеrаt de

Iпsресtогаtul Fiscal
Oгigirral - Elibeгat de

sегчiсiul Fiscal de stat
valabil confi rrrrat prin
aplicarea serrrnйturii
еlесtгоrriсе O1эli gatoriu.

рrеzепlаtRесоmапdiгi la
Соtrtгасtеlе prezentate
pelltгLl dепlоtlstгагеа
luсrlгilоr sirnilare
executate in ultimii 3 ani
(201S-2021) - cel pulin 3

гесошапdilгi

prezeпtat

a

(Itфrпш|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпclica iп сопfоrпэitаtе cu сеriп!еlе diп

dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prez,eпtot, перrеzепtаt, пu corespLtпcle (iп cazul

сdпс| dосuП.tепttl а fost prezeпtat, dar пч соrеsрuпdесеriпуеlоr de calificare))

I пJ о r пш | i о р r iv i п cl со resp uп clere о ofertelor с ч се r iп|е l е s о I i с il u l е :

* iп cazul utilizйrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа prilliпd "Со)еsрuпdеrеа сч сеriп|еlе de-calificare" si "Corespuпderea сu specфcaliile

tеllпiсе'' , Se va ronru*no рriп: ,,*" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazltl песоt"еsрuпdеrii)

Irettlrtt eIttcirlctrert ttпor пecloritd|i sau соtфrпшrео uпоr clale priviпcl соrеsрuпrIеrеп o.|brlei сп сеriп|аlе

slatlilile ilt сlосutttепlu|iп cle atrib'uire (iпc[usiv juslilicпreп pre|ultti апоrпtпl tle scriutt) s-п solicitat:

О!2 r l а п | ii r е s р i п ; i/cl es спl iJi с п! i:

I)епumirеп ореrаtоrului economic Motivu l res pi п gсrii/lsýýзДДýщц

Drumuri Cahul SA Nerrrezentirrca inIbrlrla{iei solicitatc

X[otfuililutatt de eyoluare о ofertelor:

репtrч fiectrre lot п
репtгu mai trrulte loturi cumulate п
pentrtt toate lottrrile п

дltе lirпitйгi pгivind пumбrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi оlЪгtаrlt: [Iпdiссr|iJ

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(йrй

TVA)*

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Соrсsрuпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Luсгйri de intretinere

регiоdiсi Ei rераrаЕii
1а drr"rrntrl local L666
ZirrieEti-Baurci
Moldoveni

Masterdrum
SRL

| 249
882" 1 6
MDL

1 unit
согеsрuпdе corespttnde

Г)аtа
solicitйrii

Ореrаtоrul есопоmiс Inform a{ia solicitatir Rezmatul rirspunsului
оDеrаtоrulчi economic

20,09.2022 Drunruri Cahul SA Documente се nll all
fost nrezentate

Nu а tbst prezentat lntreg
pachetul de docunrenle

2|.09,2022 SA ORIZONTUL-LUX Documente се пu аu

fost prezentate
А fost prezentat intreg pachetul

de dopcunrente.

Jr,rstitjcarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: _este uп obiect integru



Criteriul de alribuire upIicol:

Рrе{ul cel nrai scizut п
costtrl се1 rrrai sclzut п
Cei rrrai Ьuп гароrt calitate-pre1 п
Cel nrai Ьuп rарогt calitate-cost п

Itфlrпш|iп pril,iпtl titctorii de eyaluare aplico|i:

Re ауо l uоrеп ofertel or :

Motivul rсечаluйrii ofertelor
Modificririle ореrаtе

i,, ,,r,rrп ехопtiпdri, ечаlшirii qi compordrii ofertelor depuse iп cadrul procerlurii le olribuire s-п decis:

Anularea procedurii de achizilie publicё:

Iпformctrea operatorilor есопоmiсi clespre deciziile grupului de Iuсru репlru ochizi|ii:

(Iпfоrmаrеа operatoril|or есопоmiсi implica|i |п procedura de atribuire despre deciziile yupului de
'luiru 

репtrч ichizi1ii se realizeazd |п codormitate сч prevederile art. 3I al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
ul de asteptare репtrtl iпсhеiегеа cotrtгactltltti

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din ofertir Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denunr rе factorrrl 1 Ponderea

Dепum rе factorul n Ponderea
Denunrirea operatorurlui economic n Total

Denttmire fасtоrul 1 Ропdеrеа

Dепuпrirе t'actorul rr Ponderea

Аtriьuiгеа cotrtractului de achlzt u l асо ulul
l)епumirеа

lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

cъntitate
qi unitate
de mйsчrй

Рrе{ul uпitаr
(fйrй ТYА)

Рrе{ul total
(fnrn ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

Luсrёri de
intretinere

реriоdiсй Ei
rераrа{ii la

drrrmul local
L666 Zirneqti-

Baurci
Moldoveni

SA
oRIZONTUL_

LUx
1 urrit 249 882,16

MDL
249 882,16

MDL
1 499 858,60

MDL

Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA ORIZONTUL_LUX 27.09.2022 Еmа l

Drumttri Cahtrl SA 27.09,2022 Еmа 1

0]5 рriуiпсJ achiziliile rлtЬliсе).'lеrmепul de a$eptare репtrll ,n

т-l 
""^rl 

i" .*е valoarea estimatй а contractului
este mai mic1 decit pragurile prevёzute |а art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind aclrizitiile publice

и б zile iп cazul tr:rnsmiterii comunicirii
рriп miiloace electronice qi/sau fax п

п 11 zile in cazul netransnriterii comunicйrii
prin miiloace electгotrice Еi/sqц fаIд__

in c-iit in саrе чаlоаrеа estimatб а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevёzttte la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din
З irrlie 2015 privind achiziliile publice

П l1 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace еlесtrопiсе qi/sar,r fац ц'-
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice Ei/sau fax п

6



CottlпtclttI cle uchizilie/acordul-cadru iпclteial:

Itфlrпtп{iо рriуiпсl пcltizilii publice clurobile (пchizi|ii verzi) (rubricп сlпlсi se соtпрIеlепz,d rlопr ?tt clzul itt

cirn to proiedttro Ле пcitiziiie рuьtiсd aufost aplicale crilerii rlе rluruhililоlе qi s,a iпclteial cottlrпcl/cottr|cle

реп!rtt lol/Ioluri репlrч care пufost aplicote criterii de durпbiIilute):

Pritt 1lrezeпto cIore cle sеоmd, grupul cle lucru репtrч octtizi|ii соt{irпui coreclil.udillea tlesJrisut,cirii procedurii

r!е ailtizi|ie, frtрl репlrч care poartd rrisрuпслеrе сопfоrm prevederilor legole itt t,igoпra.

Со nclucitorul gruprrlrii de

Рrепumе) (Se tltпci l

pritt рrеzепlо сlпrе cle sеаmd, grupul. cle luсrч cleclord сi teпttetttil tlе uqteplare peпlrtt iпcheierea

cottlrucltt!ui/coпl.rпctelor iпсliсаtе afist respectat (ехсерtrtпсl cпzurile prevdzule rle 0rl. 32 пliп. (3) al Lagii пr,

131 tliп з iulie 2015 priviпcl achiziyiile pubtice ), рrесuпt;i cci itt cпzul deptlпerii cottleslaliilor qi/scttt

recep|ioпiirii rapoartelir cle moпitorizare, aceasleo oufost ехttпtiпоtе Ei soltt|ioпate,

I)епumirеа
ореrаtоrчlui

есопоmiс

Intreprindere
а:

Crr c:rpital
atrtohton/
Cu capital

nr ixt/:rsociere/
Сu capital

stririn

Nчmйrul
qi data

contractului
/ acorduIui-

саdru

Cod СРV
vаlоаrеа contrirctului

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acorclului-

саdru

lIrri ТVА inclusiv ТvА

SA
oRIZoNT
UL-LUx

Cu capital
autolrton

з7l1
)6.10.
2022

452зз142
6

1249 882,16 1 499 858,60 з|.\2.2022

дu lbst aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (aclrizi{ii

чегzi)?
(DA/NU)

virlоаrеа cle aclrizi{ie cu ТvА din contyact/ contracte а

lоtului/lоturilог pentru саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

сосlчl clrv al lotulrri/Ioturilor репtru care ач fost aplicate сritеrii
cIe duгabilitate:

сгitсгiul tlе trtгiьuirе репtru lotul/loturile pentru care:ru fost

lpticate сritегii de drrгalrilitate:

Рге!ul cel tnai sc.lztlt п

costtll ccl nlai scizut п

Cel rnai [lLttl гарогt calitate-pre{ п

Cel rnai lэuп гарогt calitate-cost п

)алЛ

























DARE DE SEAMA

de аtriьчirе а contractului de achizi{ii publice tr

de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 10 din 06 octombrie 2022

Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtd:

Consiliul r!цgщ!_СаhчlDепчmirеа autorititii contractante

1007601010297
mun. Cahul, str. Pia{a I

029913]'4||Numir de telefon
Nчmir de fax

achizitiicrcahulE-mail oficial
Adresa de internet

Мirоп Mihail, 029912844l
achizitiicrcahul(E gmail com

P..rou"u се contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

Date сч privire la procedura de atribuire:

ffiе pre{uri пLicitalie deschisё

пAltele: llndicatil
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Nr:Б]лло.|,,,-о rlp ясhizitiе renetati (dUрй CaZ)
вuпчri п servicii п Lucrйri пТЦ"t obiectului сопtrасtului de achizi{ie/

lr.rart 0...р*Щiе la Centrele de sбnбtate Crihana

Vесhе, Manta, Pelinei din raionul CahulObiectul achйi{iei

а52QQQOOДCod СРV
Е-рчпеrеа -otivului/temeiului privind
лIллл-ап _-ллдrlrrrii rlд яtrihllirе

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6 6| 5l4l 6'7 7 7 7рrосеdurа de аtriьчirе (se va iпdiса diп cadrul

portalului guvеrпаmепtаl

www.mtепdеr.gоv.md)

ffi mtender. gov.md/tenders/ocds-

b3wdp 1 -MD- 1 66 1 5 1 4 1 67777?tab:contract
Т)яf я пlrЫ i с йtii : 26.о8.2022

Flutfo rmu de achizi{ii рu!ЦqgдЦltzДд п achizitii.md; п e-Iicitatle.md; tr урт

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de

achizi{ii publice а autoriti{ii contractante

BDa пNu
Lirr*"' .йtr€ planul de achizilii publice publicat:

https : //cahul. md/cate gory/achizitii-publice/plan-

A"""t dqПЙ{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:
Link-ul:

"A.*d*"d* "Sistem 
dinamic de achizitie

гlLiсifяfiе еlесtrопiсй псаtаlоs electronic
Tehnici qi instrumente,specifice de аtriьuirе
Иuрd caz)
Sчrsа de fiпап{аrе пВugеt de stat; пtsugеt UNAIVI; trtjuget UI\лD;

пSursе ехtеrпе; a.b|te swse: [IпфсаliJ
Suma totalё - 1 645 782,92|ei

- lot nr.l - 479 163,84 lei Lucrйri de reparatie 1а

ОМF s. Сrihапа Veche,
- lot пr.2 - 583 327,17 lei Lucrёri de reparartie la

оМF Manta
- lot пr.3 - 583 291,91 lei Lчсrбri de reparatie la

оМF Pelinei

Vаlоаrеа estimati Qei, fdrd ТVД)

1



clariftcdri рriчiпd dосumепtа|iа de atrib uirе:

(Sevacompletaiпcazuliпcareaufostsolicitateclarificdri)

DаИ solicitf, rЦзЦrifi сЦЦоr
D.""-i"e" ореrаtqIцЦL 9ý9доmЦ
Ш,*р.rr.rеч succinti а solicitirii de

ЕБu-r. а ý u с сiдgзlrй ýр u п ý ulц!
Data transmiterii

Modifudri operate tп dосumепtа|iа de atribuire:

(Se va соmрlеtа tп cazul tп care aufost operate mоdфсdri)

Rеzumаtчl modifi сfi rilоr
@tapublicdriiJP"bticate in BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе
Ц"аi-П "umdrul 

de zileJTer-.*rirritЁ de depunere qi deschidere а

ofertelor рrеlu

Dелr-i".а ореrаtоrчlчi economic

Galaju Andrian
1O0%/Galaju
Andrian

1014б03002065Trend Construct SRL

tоrчlчi economic

Dепumirе document Lot nr. 3

Trend construct
SRL

Lot пr.2
тrепd construct

SRL
Dосumепtеlе се constituie oferta

vа сопsлппа рriп: pre?eпtat,

Documente de calificare
se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu cores

prezeпtatDUAE-Documentul
Unic de Achizi{ii
European, aprobat prin
Ordinul Ministerului
Finantelor пr.7212020

рапd la tеrmепu|-iimitd (data 16.09.2022, ora 14:00), s-a depus cile о ofertd la Lucrdri de repara|ie la oMF

йо,пtа si la Lucrdri de repara|ie la омF Релiпеi de о iпtrерriпdеrе:

Iпfоrmа|ii priyiпd ofertele depuse Ei dосumепtеlе de calilicare qi аfеrепtе DtIлЕ prezeпtate de cdtre

operalorii есопоtпiсi:



Propunerea financiarб (

Devizele пr. 3,5,7).

prezeпtat prezeпtat

prezeпtat
Cererea de participare prezeпtat

Garan}ia pentru oferta
2% - emisй de о Ьапсб
соmеrсiаlй, acreditatё in
RM.

prezeпtat prezeпtat

Declaratie privind
valabilitatea ofertei - 60
zi|e

prezeпtat prezeпtat

prezeпtatGrafic de executare а

lucrёrilor

prezeпtat

Declaratie privind
experienta similari,
conform pct.40 din
documenta}ia standard
pentru realizarea
achiziliilor publice de

lucrtrri.

prezeпtat prezeпtat

Declaralie privind
dotйrile specifice ,

utilajul 9i echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
соrеsрuпzйtоаrе а
contractului

prezeпtat prezeпtat

Declaratie privind
personalul de specialitate

рrорus pentru
implementarea
contractului

рrеzепtаt prezeпtat

Lista subcontractantilor

Ei partea /plr}ile din
contract саrе sunt
indeplinite de acestea

prezeпtat I prezeпtat

Informalii privind
asocierea

prezeпtat prezentat

Angajament tert
sustinёtor financiar

prezeпtat prezeпtat

Angajament privind
suslinerea tehnicб Ei
profesionall a
bf.rt*tulrri/grupului de,
ореrаtоri economici -
duой caz:

prezeпtat prezeпtat

Declara{ie tert sustinбtor
tehnic

prezeпtat prezeпtat

Declaralie tert sus|inёtor
profesional

prezeпtat prezeпtat

Aviz pentru participare 1а

licitaliile publice de

luсrйri din domeniul

prezeпtat prezeпtat



construcliilor qi

instalatiilor. drumuri;
cifra de afaceri апuаlё,
neTioada anului 2021

prezeпtat prezeпtat

cifra de afaceri medie
апuаlё, perioada ultimii 3

ani

prezeпtat рrеzепtаt

Disponibilitatea de bani
lichizi, еmisё de о Вапсй
соmеrсiаlб acreditatб in
RM.

prezeпtat prezeпtat

certificat de
conformitate ale
principalelor materialele
utilizate (beton, ciment,
bordur1, asfalt etc.)

prezeпtat prezeпtat

Lichiditatea gепеrаlё
(nivelul minim de

lichiditate пu mai mic de

130%)

prezeпtat prezeпtat

prezeпtatCerin}e suplimentare
oblisatorii

prezeпtat

certificat de atestare
tehnico - profesionalё
(diriginte de ;antier-
constructii rutiere)

prezeпtat prezeпtat

Dovada inregistrйrii
persoanei juridice, in
conformitate сч
prevederile legale din

tara in care ofertantul
este stabilit

prezeпtat prezeпtat

Declaratia privind
confirmarea
beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in
situa!ta condamnarll
pentru participarea la
activitl}i ale unei
oгganiza}ii sau gruрйri
criminale, pentru
coruptie, fraud1 9i, sau
snllare de bani.

prezeпtat prezeпtat

certificate
ISO 9001:2015

ISO 140001:2015

ISO 45001:2018

prezeпtat prezeпtat

certificat de efectuare
sistematicй а pНlii
impozitelor,
contributiilor eliberat de

prezeпtat prezentat

4



Inspectoratul Fiscal
Original - Eliberat de

Serviciul Fiscal de Stat
valabil confirmat prin
aplicarea semnбturii
electronice obli
Recomandёri 1а

Contractele prezentate
pentru demonstrarea
lucrбrilor similare
executate in ultimii 3 ani
(201S-2021) - cel putin 3

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate сu ceriп|ele diп

dосumепtа|iа de atribuire si se ча сопsеmпа рriп: prezeпtatl перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul

сdпd dосumепtul afost prizeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

Iпforma|iapriviпdcorespuпdereaofertelorcuceriп|elesolicitate:

* iп cazul utilizйrii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(IпfоrmаУiа priviпd ''Corespuпderea сч ceriп|ele de'calфcare" si "Соrеsрuпdеrеа сu specifica|iile

tehпice" , Se va ,onrr*no рriп: ,, + " tп ,orui ,orrrpunilerii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

Репtrч elucidarea uпоr пeclaritd|i sau сопlirmаrеа uпоt date priviпd соrеsрu_пdеrеq ofertei cu сеriп|еlе

stabilite tп dосumепП|iа de atribuire (iпсfusiч justiPcarea pre|ului апоrmаl de scdzat) s-a solicitat:

Ofertaп|ii r es р iпq Vde s с аlфс a|i :

Dепumirеа ореrаtоrчlui есqцqццЦ Motivul respingerii/descalifi

Modalitatea de еvаluаrе а ofertelor:

репtru fiecare lot в
Pentru mai multe loturi cumulate в

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei
(йrа

тчА)*

cantitate
qi unitate

de
mf,sчri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lot nr.2
Lucrlri de
repara}ie la
оМF s.

Manta

Trend-Construct
SRL

566 749,93
MDL

1 unit + +

Lot nr. 3

Lчсrйri de
reparatie la

оМF s.

Pelinei

Trend-Construct
SRL

566 663,93
MDL

1 unit + +

Data
solicitйrii

Operatorul есопоmiс Iпfоrmа{iа solicitatЁ Rezmatul rispunsului
ор eratorului есопо:пiс

prezeпtat



Pentru toate loturile п
дltе limitiri privind пumбru1 de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdicayi]

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scf,zut в
costul cel mai sclzut п

Cel mai bun raport calitate-pret п

Cel mai bun rароrt calitate-cost в

Iпfоrmа|iа priviпd factorii de еvаluаrе aplica|i:

loturi: _este un obiect integru

(se va completa репtrч loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor:

sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Rееv al uаrе а ofert el or :

(Se va соmрIеtа tп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

'acordului-cad

Anularea procedurii de achizilie publici: nu se арliсб

Lotul пr.1 а fost anulat р. *оiiчЪа nu а participat nici un operator economic,

Iпfоrmаrеа operotorilor есопоmiсi despre deciziile grupului de luсru репtru achizi|ii:

cel mаi Ьuп raport calitate-pretr

yаlоаrеа din ofertf,

ratorului economic 1

Denumire factorul п
Denumirea operatorului economic п

Motivul rеечаluirii o&r!g!9l

iп urmа ехаmiпdri, evaludrii Ei соmраrdrii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de йribuire s_a decis:

д +-iL,ri;дq nnnf .tllllli de яchizitie iсй/l u ru

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate qi

unitate de
misчrб

Рrе{чl unitar
(fйrП ТVА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot nr.2
Luсrбri de
repara{ie la
оМF s.

Manta

Trend-
Construct SRL

1 unit
566 749,9з

MDL
566,749,9з

MDL
680 099,92

MDL

Lot пr. 3
Lucrйri de
rераrаtiе 1а

оМF s.

Pelinei

Trend-
Сопstruёt SRL

1 unit
566 66з,9з

MDL
566 66з,9з

MDL
679 996"7|

MDL

Modalitatea de transmitereDепчmirеа operatorului

Posta electronici ТrqцфCqцs!ruс!_SRl



,/lll)nrlvlп

ffistimatё а contractului

l .rt. mai miсё decAt pragurile prevйzutelraart,2

l alin. (3) al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015

l privind achiziliile publice

-tr'З 
"tre 

t" салl transmiterii comunicirii
рriп miiloace electronice ýi/ýa

in cM,rl netransmiterii comuniclrii
r..e electronice si/sau fax п

П 11 zile
л*iл mii'|г

iffitimatб а contractului

este egalб sau mai mаrе decAt pragurile

рrечЙutе la art. 2 alin. (3) al Legii_nr, 131 din

Э iuti.2015 р

П 11 zile iп cazul trапSmlтеru сошчIIrUiлrr PI

miiloaceelectroЩ
ffieriicomunicбrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtrч achizi|ii se realizeazd iп coпformitite сu prevederile art. 31 al Legii пr. ] 3l diп 3 iulie

::l^ л^,ьti^пI .гдmрпr1,1 rle яqtепtаrе пепtru incheierea contractului: =__---

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respe_ctat. Calcularea tеrmепеIоr prevdzute_de Legea пr, ] 3 ] diп з iulie

20l5 priviпd acПiziPili piblirr, 1i9t_u'.!v 
а tеrmепеlоr de asteptare, Se фсtuеаzd iп coпformitate сu

prevederile TITLULjI Itt Capitolul I (Calcularea Теrmепului)'аl Codului Ciyil al Republicii Moldova),

coпtract ul de achizilielacord ul-cadr u tпсhеiаt :

Iп!оrmа|iа рriчiпd achizi|ii publice durabile (achizilii verzi) .(rubrica 
datd se completeazd doar tп cazul tп

care la procedura а, iiйifb рuьliсd aufosi арпiЙе crite:ri! !1 durabilitate qi s-a tПcheiat coПtracl/coПtracte

peпtruioйoturi репtrч care iufost aplicate criterii de durabilitate):

vаlоаrеа сопtrасtчlчi
Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlui
/асоrdulчi-

саdrч

Dепчmirеа
operatorului

economic

intreprinder
еа:

Сu capital
autohton/
Сч capitat

mixt/asocier
el

Сu capital
striin

Nчmirчl
qi data

сопtrасtцlчi/
асоrdчlчi-саdrч

Cod СРY
йrf, ТVА inclusiv

TvA
i

Trend-
Construct

SRL
Cu capital
autohton

34ll 06.|0.2022 45200000-0
1 133 413,86

MDL
1 360 096,63

MDL з|.|2.2022

дч fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii

verzi)?

vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА din contract/ contracte а

lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul Срv al lоtulчi/lоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii

de durabilitate:

Prelul cel mai scёzut о

costul cel mai scйzut о

Cel mai Ьчп rароrt саliиtе-рrеt п

Cel mai bun rароrt calitate-cost о

сritеriчl de аtriьчirе репtrч lоtчlлоtчrilе pentru саrе ач fost

aplicate criterii de durabilitate:

,7



pritt prezeпta clare de seamd, grupul cle lucru cleclard сd tеrпlепtil cle пqteptare репtru iпcheierea

coпtroctultli/coпtrпclelor iпсliсаtе afoý re;;e;;;l @хсерtdпсl ,nru-ritn puvdzute 
,cle 

irt, 32 аliп, (3) ol Legii пr,

131 ctitt з iulie 20t5 priviпd ochizi|iile )ubtici ), рrесuпt qi ,а in cozul clepuпerii coпteslal,iilor qИsatt

recep|ioпГtrii rпpoartelir cle moпitorizare,L"o,tnn'oifost ехапtiпоtе qi sоl*1iопоtе,

pritt рrеzепtа clore cle sеоmd, grupuI cle lцсru peпtru octlizi|ii сопlirПtd coreclitucliПea clesfiisПrdrii Procedurii

cle acltizi|ie,lnpt puntru ,|nri ionrta rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,

Сопduсtrtоrчl grupului de lдсru pentru achizi{ii:

h*l Део,р
(Nuпле, Рrепumе)

iilы-Я



DARE DE SEAMA

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

Denumirea autoritfltii contractante Primaria Ochiul Alb
Localitate S Ochiul Alb rn Drochia

IDNO 1 00760 r0t0622
Adresa S Ochiul Alb rn Drichia
Num[r de telefon 0-252-75-9r7

Num[r de fax 025275917

E-mail oficial prim_ari aoch iu I af b@ gm ait, c-om

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

mail)
Deleu Alexandra
025275917

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ffiCererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisd

rAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetatd (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cad ru
Bunuri ffiservicii n Lucrdri r

Obiectul achizi{iei Achizitionarea produselor alimentare pentru centru de

batrini,,Speranta in ziua de mine,, din s Ochiul Alb
Cod CPV I s800000-8

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr oceduri dec dt licita;ia des chis d)

h

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t al ul ui guv ern am e nt al www, mt e nd er. gov, md)

Nr: 21063005
Link-ul: ocds-63wdp 1 -MD- 166253822507 9

D ata pub licdri i:07,09 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatfl ffiachizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md

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

WDa r Nu
Link-ul cdtre planul de achiziJii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie nlicitafie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finantare ffiuget local; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rsurse
externe; rAlte surse: [IndicafiJ

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 16051.00



Data solicitlrii ctarifi cErilor 07 .09.2022
Den u mirea ope.ato.ului.conoilii SRL Nobil PrestExpunerea succinH u roffi La lotul o9..alte ma.furffi

fnfiebarea-
I

Intrebqrea.

Expunerea succintl a ,lrpunsuiui Si tot la data de

Q7.09.2022 sa dat raspuns.
Co.n4imgnte Ia 200 er.

Raspuns:

Data transmiterii
07 .09.2022

Rezumatul modifi clril,or
Pu blicate in BAp/attern
(dupa caz) [Indicari surs a uttttti@
Tgrm9n-limiti de depun."u gi a.r.t iO.r, a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de ziteJ

4. Modificiri
(Se vo completa tn

operate in documentafia de atribuire:
cazul tn care au fost operate modificdri)

ta|6,09,2022,ora13:00),audepusoferta,,."'*u,ntu

6.*fJffJl'"ilili::J.Tff:idepuse,sidocumenteIedecaIificareqiu,...n.uffi

Denumire document
, Denumirea operatoruluiicoil_i"

SRL Nobil
Prest

SRL Sidva V SRL Baguette

Prontlnprpq fch prezentat- - -r ----' Drezentat prezentat
prezentat

Propqnerea financiara prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat nreTenf^f prezentatOferta
\-erulllcate de
iruegistrare a
intreprinderii

prezentat prezenlal prezentat

Certificate de atribuire
a contului bancar

prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare
sistematic a a platii
impozitelor

prezentat prezentat prezentat

Nr. Denumirea operatorului economic

sRL Sidva V 

-
-

SRL Nobil
%

SRL Bueu.tt

IDNO Asocia{iil
administratorii r+1

)
3

1003602003506 Volosciuc Vasile
1 0 1 0600021038 Calugher Vadim

Cebotari Valentin1014600037741



,contribuabililor /lipsa
de restante -valabiV
Ultimul raport
financiar

prezentat pfezental prezentat

Certificate de

conformitate
prezental prezentat prezentat

specificatii de pret prezentat prezentat prezentat
Pasaport sanitary al
transporfului

prezentat prezental prezentat

Lista fondatorilor
operatorilor
economici-
nume,prenume,cod
personal

prezentat prezental prezental

Autorizatie sanitara de
functionare/pentru
produse alimentare

prezentat prezentat prezental

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerin/elor de catfficare))

*.In-cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preSul ofertei frnale
(Inforrnalia privind "Corespunderea cu cerinlele de catiJicire" si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice", se ya consemna prin: ,,+" in cazul corespundirii Si pr:in ,,-" tniazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea p""1ului ano"|nut Oe scizut) s-
a solicitat:

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fdra TVA)*

Cantitate
,si unitate

de mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1

Paste fainoase
SRL Nobil Prest s87.70 2 pozitii + +
SRL Baeuette 587.80 2 pozitii + +

Lotul2
Produse lactate

SA Lactis Rrssedsra*-ss
aay"_ut lp_c

Lotul 3

crupe
SRL Nobil Prest 1718.41 5 pozitii + +
SRL Baguette t7 56.82 5 pozitii + +

Lotul 4
Peste si produse
din peste

SRL Nobil Prest 1550.09 I pozitii + +
SRL Basuette 1 550.1 0 I pozitii + +

Lotul 5

Carne de pasare
SRL Sidva-V 14150.0 2 pozitii + +
SRL Nobil Prest 17908.33 2 pozitii + -r

SRL Baeuette 20608.00 2 pozitii + +
Lotul 6

Conserve+ulei
SRL Nobil Prest 594.53 2 pozitii f +
SRL Baguette 611.94 2 pozitii + +

Lotul 7

zahar
SRL Nobil Prest 599.54 I pozitie + +
SRL Baeuette 601 .l5 1 pozitie + +

Lotul 8

oua
SRL Nobil Prest 660.0 1 pozitie + +
SRL Baguette 134.40 2 pozitie + +

Lotul 9

Alte marfuri
SRL Nobil Prest 299.00 2 pozitie + I

SRL Baeuette 300.00 2 pozitie + I'r



operatorului
economic

de mdsurd $afi TVA) (fdr6 TVA) (inclusiv TVA)

Lotul l.Piine

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatoiului economic Motivul res pingerii/descalifi c[rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ffi
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari 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 sc[zut ffi
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prej n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12, Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn cqre ofertele au fost reevqluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examiniri, evalu[rii gi comparflrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publi cdlacordului - cadru :

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea lotului

Denumirea
operatorului
economic

Unita
tea de
masu
ra

cantfiatea

Pretul unitar

(fara TVA)

Pretul total

(fara TVA)

Pretul total

(inclusiv TVA)

Lotul 1

Paste fainoase

30.00

5.00

Paste fainoase
spaghete

SRL Nobil Prest
kg r'/.50

lLy
52s.00 630.00

Paste fainoase
cornisoare

SRL Nobil Prest
kg 62.70 7 5.25

Total nenfrrr lohrl 1

587.70 705,25
Lotul 2

Produse lactate

p_rocedura nu a avut loc

Total pentru lotul 2
!g!l4t J crupele

Ke 20.0Maz ar e us c ata,rl e,fu i tn SRL Nobil Prest 12.87 ) \'7 A1 27,8.0

139.20

800.00

Lr de orz maruntita SRL Nobil Prest Kg 12.0 9.61 I 16.0

666.61
Hri!!! cu bob intreg SRL Nobil Prest Ke 16,0 a1 6',7
Orez cu bob rotund SRL Nohil Precr Kg 18.0 26,67
Arnautca ded vasile

480.0 s76.00st(L Nobll Prest kg 10.0 19.83 r 98.33Total pe lotul 3 236.U0

Lotul 4.

Peste si produse din
peste

ut8.4l 203r.20

P_glE congelat HEC sKL Nobrl Prest ke 30.00 | st.et 1550.09

1550.00
1860.00Total pentru lotul 4

Lotul 5
Carne de pasare

1960,00

Carne de pasare,pulpe
de gaina MD

SRL Sidva V
kg 110.0

210^00

3 /,0u 4070.00 | +8'84.00

Pirioale conielntp SRL Sidva V kg
Total Pentru lotul 5

48.00 10080.00 1209600
14150.00 16q90.00

Lotul 6

Conserve.ulei

Pasta de tomate 5o/o

SRL Nobil Prest
Borc
ane

kg

8

5.7 60

36.67 2r1.20 253.44

Ulei din floarea
soarelui

SRL Nobil Prest
It 10.00 38.33 3 83.33 460.00

Total nentru lotul 6
594.53 713,44

Lotul 7
zahar

25.00 ZJ 98
Zahar din sfeclo SRL Nohil Precr ke
Total pentru lotul 7

Je9.54 647.s0

Lotul 8
oua

599.54 647,50

Oua de gaina SRL Nobil Prest buc rE0 3,67 660.0 792.00



Total pentru lotul 8 660.00 792.00

Lotul 9
Alte marfuri
Sare iodata SRL Nobil Prest ke 15.00 7 .92 I 18.75 142.50
Condimente SRL Nobil Prest ph 10 18.03 180.25 216.30
Total pentru lotul 9 299.00 358.80

Anularea procedurii de achizi[ie public[:

in temeiul art. 7I aIin. lit

Arqumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
Iucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
20 1 5 pri'vind achiziliile publice)

(Selectayi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitqte
cu prevederile TITLULU IV Capitolul I (Calcularia Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

15. Informarea operatorilor economici Sespre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Nobil Prest 23.09.2022 nobilprest@mail.ru
SRL Sidva V 23.09.2022 aliclevitchi@mail.ru
SRL Basuette 23.09.2022 b ague tt e b alt i@mail. ru

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

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

v 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau faxl
1I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice $i/sau faxl

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului este

egald sau mai mare decAt pragurile prevdzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr. i31 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zilein cazul transmiterii comunicdrii prinrb
mijloace electronice gi/sau faxr
I 16 zile incazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn

Denumirea operatorului
economic

Intreprin
derea:

Cu
cnpital

autohton

Cu
capital

mixVaso
ciere/

Cu
capital
strtrin

Numtrrul
qi data

contractului/ acord ului-cnd ru

Valoarea contractului

Termen de valabilitate
al

contractuluVacordului-
cadrufirfl TVA ino'l'u

:{VifiE

SRL Nobil Frest Nf'3'9,din' ,',

03,.i'ai^Tzi
1.5800000-8 6409,27 71A8.19 3{.:12-2Aie2

sRL'Sidvt'v I{i40.= ifi',''
03iIAl2422

1 5800000.8
141s0.00 16980r.00 ,3.tti:I'L,2A22

6



Va fi incheiate contract de vm pentru lotul de pine cu agentul economic SRL Pangrup ,ca na fost
nici un agent economic participant la COP din 18.07.2022.

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar tn

cazul tn care la procedura de achizisie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

(DA/NU)

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

(indicafi suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prczenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenal de a$eptarc penfiu tncheierca
contractului/contractelor indicate a fost rcspectat (exceptdnd cazuile prevdzute de aft 32 alin. (3) al Legii
nr, 131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd ln caul depunefii conustagiilor qfiau
receplioniirii rapoartelor de monitorizare, aceaslea au fost examinate gi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confi.rmd corectitadinea desfdsurdii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd. rdspundere conform prevederilor legale in vigoarc.

Conducatorul grupului de lucru



Date cu privire la

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi}ii publice

Nr.|З l22 din 01 102022

autoritatea contractantй:

Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Рrimаriа or.Glodeniirea autoritйtii contractante
Or.Glodeni
1 00760 1 002500
оr. Glodeni str. S uчеrапi tatii,4

0249-22,746

rimaria slodeni@mail.ru
vasiliev Lidia
0249 2-з0-40

de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

сеrеrеа ofertelor derii de аtriьцirе а
чrа de achizitie repetati

l obiectului contractului de

achizitionarea echipamentului si Inventarului репtrudоtаrе а
IET пr.5 din оr. Glodeni

пеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
чrii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor

i decdt licitalia deschisd)

rа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
guуеrпаmепtаl wц,w. tll tеп d er. goy. mеl) Link-ul: ocds-b3wdp l -MD-l 66З 1 5З428197

Data publicЁrii: 14.09.2022, 14:4З

п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.mdrmа de achizitii publice utilizati
! de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)

Link-ul: осds-ЬЗwdр l -МD-166З l 5З4

ici qi instrumente specifice de atribuire

Alte surse: buget local
estimati (ei, fdrd TVA)

Localitate
IDNo
Adresa
Numйr de telefon 0249-22746

Numir de fax
E-mail oficial nrimaria slodeni@mail.ru
Adresa de internet

Nr:
Bunuri

Obiectul achizi{iei

Cod СРV 39з20000_5
сор

Nr:

Data:

Sursа de fiпап{аrе
l 000 900.00



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.|З l22 diп 07 10.2022

, ] 2, Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Dепчmirеа autoritйtii contractante Primaria or.Glodeni
Localitate Or.Glodeni
lDNo 1007601002500
Atlresa Or.Glodeni str.Suveranitatii "4

l Nчmйr de telefon 0249-22,746
Numйr de fax 0249-22,746
Ii-mail oficial рr maria slodeni@ma rLl

Adresa de internet р maria slodeni@rna ru
Реrsоапа de сопtасt(пuпле, рrепumе, tеlеfоп, е-

плаil)

vasiliev Lidia
0249 2-з0-40

Tipul procedurii de atribuire aplicate сеrеrеа ofertelor de preturi

Рrосеdчrа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cad ru

Вuпuri

Obiectul achizi{iei achizitionarea echipamentului si Inventarului репtrudоtаrе а
IET пr.5 din or. Glodeni

Cod СРV з9320000-5

Тiхдчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
рrсiсеdчrii de atribuire (tп cazul aplicdrii altor
prd с,е dur i d е с dt l ic it ali а de s с his d)

сор

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р ortalului guуеrпаmепtal w:и, w. пlt еп d еr. gоу. m cl)

Nr:
Link-ul: ocds-b3wdp l -MD- 1 66зl5З428191
Data publiclrii: 14.09.2022, |4:4З

platforma de achizitii publice utilizati п achizitii.md; п e-licitatie.md; п урtепdеr.md
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul: ocds-b3wdp l -MD- l 66з1 5з428191
Тёhпiсi si instrumente specifice de аtriЬчirе
iiiiba cazl
sursа de finantare Alte surse: buget local
VаlЬаrеа estimatй (lei, fdrd ТVА) l 000 900,00



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

5. РffПй Ia termenuI-Iimitй (data27.09.2022o оrа14:51)о au depus оfеrtа 5 ofertan{i:

6.il'НHfiЖ1*:***,:rusеqidoсumеntеlеdeсаIificаrе9iaferenteDUAE'*ffi

'

l

]

]

l

l

]

i

I

I

l

]

i

I

l

l

l

I

I

I

]

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 16.09.2022,
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare caracteristici tehnice

tntrebare:

Buna ziual Vа rugаm sa specificati daca caracteristicil'e
tehnice репtru utilajul din lotul пr.2 sunt aproximative
sau doriti rnodele exacte? Din pacate utilajul produs in
Rusia (sрrе exemplu indicati dulapul frigorific f;оIаir),
in situatia curenta пu este posibil sa fie import"4t, Va
rugаm sa indicati рrесum сб caracteristicile :isunt

aproximative sau modele exemplu. Va multuinim
anticipat

Ехрuпеrеа succintй а rispunsului Rйspuns 
I

Buna ziuа, dupa caracterisca este important sa fie dulap
frigorific сu doua usi , Vоlum 1400lt, рutеrе, 220У,
material- otel, dimensiuni: |4902x925x2028,,culoarc
alb, dar in cazul cu producatorul se poate sa]'nu fie
Polair din Rusia, este posibil si din alta tara.

Data transmiterii 19 sept 2022,09:15

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(dupd caz)

[Iпdiсаli sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ ,-,

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{iil
administratorii 1

1. Lot2- InoxplLrs SRL 10l l6000з9984
2. Lot3-Taticol SRL 1 0 1 5600032з74 colac Tatiana
3. Aristelux SRl. 1004600022962 Steluta Anghelinici
4. VMS Companie 100660200з242 Mariana covalciuc

5. Lot4-BTSPRO 1 0086000б 1 565 Bogdan Chidas

Dепumirе
document

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic
"lnoxpus"

SRL
S.R.L.

"Taticol"
S.A,

" Anstelux"
S.R.L.
"vMS

Companie"

BTS PRo



Documentele се constituie oferta
Se vа сопsп,lпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

а prezeпtat, prezeпtat, перrеzепtаt перrеzепtаt ргеzепtаt
ularul ofertei prezeпtat, prezeпtat, перrеzепtаt перrеzепtаt prezentat

tularul ofertei prezeпtat, рrеzепtаt, перrеzепtаt перrеzепtаt prezentat

tE prezentat prezentat neprezentat neprezentat prezentat
(dupd caz)

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde

tular
mativ

prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt п,ерrеZепtаt prezentat

ificat de
tuаrе
matica а platii
rzitelor,
ributiilor,

prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt prezentat

ificat de
uirea contului
ar

preZeпtat prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt prezentat

ta valabila о
эаdа de zile

prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt, перrеzепtаt prezentat

cada de
ntie а
lrilor

prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt prezentat

larative
ind
irmаrеа
titatii
:ficiarilor
tivi si
саdгаrеа
tora in situatia
lamnarii
,fu

iciparea la
iitati ale unei
,nizatii sau
iari criminale,
ru coruptie,
da si/sau
аrе de barri.

prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt, перrеZепtаt prezentat

rda

;istrari i

>anei juridice
,ificate/
lie de

;istrаrеа
prinerii/
.s din Restrul

prezeпtat prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt prezentat

J



de Stat al

реrsоапеlоr
iuridice.
рrеzепtаrеа de
dovezi privind
соtrfirmаrеа
Ьuпurilоr,
identificarea рriп
rеfеrirе la
specificatii sau
starrdafte
rеlечапtе.

рrеzепtаt prezeпtat перrеzепtаt перrеzепtаt prezentat

(Iпformayia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate cu сеriп!еlе'diп
dосumепtаliа de atribuire Ei se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu corespuпdeceriпlelor de саlфсаrе))

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

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(йrбТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsuri

Corespunderea
сu cerin{ele de

calificare

СоrеsрЦildеrеа
сu specificaliile

tehnice
Lot2 lnoxplus S.R.L 146269.|l

MDL
+ +

Lot 3 S.R.L." Taticol' 158 000.00
MDL

+ +

SRL ArrstelLrx 158 зз3.зз
vмs compallie 295 000.00

Lot 4 BTS PRo |74 325.00
MDL

kg + +

* iп caztl utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se уа iпdica prelul ofertei fiпаlе
(Iпformа!iаpriviпd',Сorеspuпdеreаcuceriп!еlеdеcаlфcаre',ýi',СorеSp1,tпderеаcuspеcificа!iilё
lеhпiсе", se vа сопsеmпа, рriп; ,,+" iп cazul corespuпderii Ei рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii) , ,',,.

i:,
:' iii]

8. Pentru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofgrtgi i11,;

сu cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrеtului апоrmаl db,i11

scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rispunsului ореrаtоrului
economic ' .::;]]:,i,1,,ii

29.09.2022 SRL Taticol solicitйm ofertantului
justificarea pre{ului
апоrmаl de scйzut la
сопсursul рriп сеrеrеа
ofertei de рrе! пr din
02.09.2022, privind
achizi{ionarea lчсrаrilоr
Achizitionarea

SRL Taticol аu justificat pretrd,, ..,,l
prin сееа са, este unicul ' i,-.rl,,:,i]i'

reprezentant in RM (uпul diritЁ,;,.,,'.,.
cei mai mari producatori din. ,,:, ,, ,i.

uсrаiпа) si un dealer al fabricii tle::.:
mobile 6'Anshar Grор" din :,l,,l,'];..l:'::,

Ucraina, саrе аrе reduceri ma*iriCe,ll
la material d ato rita чоlu melcin_si,,,, ;,.',i



echipamentului si
Inventarului
pentrudotare а IET пr.5
din оr. Glodeni

platilor in avens de 100Уо,

рrоdчсеrеа este complet
automatizat unde forta de muпса
чmапа este minimizata. Utilajele
de aplicat sunt de tip banda, сееа
се реrmitе рrоduсеrеа unei
cantitati mari de produse in
serie.Metodologia prevede

рrоduсеrеа non-stop cu о pierdere
minima de timp.Fabrica аrе uп
personal calificat si instruit, сееа се
permite сrеstеrеа productivitatii
datorita cunostintelor, abilitatilor.

Motivul resDinserii/descalifi сйrii

loarea din ofertй

Denumirea oporatorului economic n

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i:

Modalitatea de evaluare а ofertelor:

fiесаrе lot

deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

cel mai scazut

iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vоr
toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

F'асtоrii de ечаluаrе Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Deш,rmire factorul n Ponderea

Total



Denum rе factorul l Ponderea
Denum rе factorul n Ponderea

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаIuйrii ofertelor Modificйrile operate
Modificйrile ореrаtе

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii Ei соmраrйrii ofertelor depuse in
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicб

саdrul procedurii de

Denumirea
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cantitate ;i
unitate de
mf,suri

Рrе{ul unitar
(ff,rП ТVА)

Pre{ul total
(fйrП ТVА)

Рrе(ul toial
(inclusiv'ГVA)

Lot2 Inoxplus SRL |46 269.11 146269.1l |75 522.93
Lot 3 S.R.L.'o Taticol 158 000.00 158 000.00 158 000.00

Lot 4 BTS PRo 174 325.00 174 325.00 209 190.00

Апulаrеа procedurii de achizi}ie publicй:

tn temeiul arl. 7 | alin. _ lit _.
15. IпlЬrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizilii:

(IпfЬrп,tаrеа operatorilor есопопliсi implicali tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizilii se realizeazd iп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 3 t al Legii пr, 13 ] tliп 3 iulie
2 0 1 5 priviпcl achiziliile publice)

1б.Termеnuldeаqteptаrеpеntruinсheiеreасontrасtului:

l

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Inoxplus S.R.L. 30.09.2022 е-mаil
S.R.L. Taticol 30.09.2022 e-mail
BTS PRo 30.09.2022 e-mail

In cazul iп саrе valoarea estimatб а contractului este
mai miсй decAt pragurile prevбzute la art. 2 alin. (3)
al Legiinr. 131 din З iulie 2015 privind achizitriile
publice

+ б zile in cazul transmiterii comunicёrii prin.',
mijloace electronice ýi/sau fахп
П 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicйrii /i;ii
mijloace electronioe si/sau fахп

In cazul ?n саrе valoarea estimati а contractului este
egalб sau mai mаrе decAt рrаgurilе prevЁzute la art.2
alin. (З) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
aolriziliile publice

П 11 zile in cazultransmiterii comunicёrii prirr
mijloace electronice qi/sau fахп
П 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice gi/sau fахп ', ,



tli tеrmепul de a;teptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
15 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de aEteptare, Se фсtuеаzd tп сопfоrmitаtе

ite TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii

tractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

dare de sеаmd, grupul cle lacru declard сd tеrmепul de aEteptare репtrа tпclteierea

utractelor iпdicate afost respectat (ехсерtrtпd cazurile prevЙzute de art, 32 аliп. (3) al Legii
diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum Ei cii iп cazul depunerii coпtesta|iilor ;i/sau

rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

dare de sеаmd, grupul de luсrч репtrч achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfйqurdrii proceclurii

fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

rul gru

, Рrепumе)

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/acord
ului-cadru

Г)епumirеа
орегаtоrului

economic

Numйrчl
qi data

contractului/acord ulu
i-cadru

Cod СРY

yаlоаrеа contractului

fIrй ТVА inclusiv
тчА

SRL
Inoxplus

79l22 07.|02022 з9з20000_5
|46269.|| l75 522.93 зI.12.2022

ý,|l,L,
J,fii'Cot

80l22
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 88 din 10 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achizitii.dglcațSțcmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana, tel. 022 24 25 01, 
e-mail: achiziții.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Achiziționare: Ghirlande, inclusiv instalarea și 
conectarea

Cod CPV 31500000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental mu ir. intender.gov. md)

Potrivit planului de achiziții
ocds-ЬЗ wdp 1 -MD-16626403 72269
ocds-b3wdp 1 -MD-1662640372269

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

□ Da □ Nu

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)

Data:
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anul-2022-2/

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție □ Licitație 
electronică aCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; nBuget CNAM; oBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 042 000,00

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

1

http://www.dglca.md
mailto:ii.dglca@cmc.md
intender.gov
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/


Data transmiterii

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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-Iimită (data 28.09.2022, ora 11:00), au depuse următoarele oferte:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 

administratorii
1. „PRO TRON MEDIA” SRL 1011600007699 Musteață Dragoș

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

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))

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumire ofertant/candidat

„P
R

O
 

TR
O

N
 

M
ED

IA
”

SR
L

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat
Specificația de preț prezentat
Specificația tehnică Nu 

corespunde
Cerere de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită prezentat
Informații privind asocierea prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate

prezentat

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

prezentat

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia prezentat
Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului

prezentat

Declarație terț susținător financiar prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
Denumirea lotului Denumirea Prețul ofertei Cantitate Corespunderea Corespunderea
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* !n cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerin/ele de calificare " și "Corespunderea cu specificațiile tehnice " , se va consemna prin: „ + ” în cazul 
corespunderii și prin ,, - ” în cazul necorespunderii)

operatorului 
economic

(fără TVA)* și unitate 
de 

măsură

cu cerințele de 
calificare

cu specificațiile 
tehnice

Achiziționarea:Ghirlande, 
inclusiv instalarea și 
conectarea

„ PRO TRON 
MEDIA” SRL

1 949 333,33 1 + +

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

9. Ofrtanții respinși/descalificați: nu sunt

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Pentru fiecare lot X
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul 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. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

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 este cazul
(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)

Achiziționarea: Ghirlande, 
inclusiv instalarea și 
conectarea

„PRO TRON 
MEDIA ” SRL 1

1 949 333,23
1 949 333,23

2 339 200,00
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Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

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

Pro Tron Media 05.10.2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu 
prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
în cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice

□ 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 in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

PRO 
TRON 

MEDIA” 
SRL

Cu capital 
autohton 57-CA/22

10.10.2022
31500000-1 1 949 333,2

3 2 339 200,00 31.12.2022

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

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

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

-

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă 
răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului cle achizi{ii publice E
de incheierc a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 11.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contr:rctanti:

Denumirea autoritltii contractante IMSP AMT Centru
Localitate Mlrn. Chisindr.r

IDNO 1 003600 153267
Adresa Str. 31 Ansust 1989. 63

Num5r de telefon 0(22)27 03 09
Numflr de fax 0(22\27 t0 rr
B-mail oficial amtcentru. contracte(Ems. md
Adresa de internet http ://amt-centru.md/rapoarte/achi zitii-publ ice/
Persoana dc contact (nunte, prenunle, leleJbn,
e-mail)

0(22)27 03 0e;

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

!Licitalie deschisd

Procedura de achizi{ie repetatl
(dupd caz)

Nr: 2'1062144

Tipul obiectului contractului de
achizitiel aco rd u lui-cad ru

[,urcrirri

Obiectul achizitiei Lucriri de reparatie ir.r incinta IMSP AMT Centru.
Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se vct

indicu din cadril portulului
guvernantenlal
wt4,tt. t')'tla nclar. gov. mc/)

Nr: 21062144
I-ink-r"rl : ocds-b3wdp 1 -MD- 1 66 1 259560898
Data pr.rblicdrii 23 aug 2022, 1 6:12

Platforma de achizifii publice
utilizatl

fi achizitii.md; n e-licitatie,md; n yptender.md

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

autorit5{ii contractante

dDa r Nu
L.ink-ul cdtre planul de achizilii publice pr-tblicat:
https ://anrt-centm. rrcl/wp-content/uploads/2 022 I 06 lMod ifi care-
plan-1-.pdf

Anunf de inten{ie publicat in
BAP (dupd caz)

Data:10.06 .2022
I-ink-ul: Link-ul:
https : //terrder. sov. n-rd/ro/system/fi les lb ap I 20 1 4 lb ap nr 4 5 2.p df

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupd. caz)

rAcord-cadru nSistern dinamic de achizitie lLicitatie
electronic[ rCatalog electronic

Sursa de finanfare fiBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS; nsurse externe;
rAlte slrrse: findicali/

Valoarea estimati (lei, fard TVA) 764 963



3. Clarilicriri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care ctu.fbst ,solicitate clori./iciiri)

4. Moclificlri operate in tlocumentafia de atribuire:

(Se va completa in canrl in ccrre au Jitst operate ntodificciri)

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

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

erea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

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

findictryi .tlrs'a utiliz.crtd ;i datu publicariiJ

Termen-limiti de depunere;i deschidere a
ofertelor prelunsit (dupd caz)

findicu{i ntrmdrtl de zileJ

5. PAni la termenul-limitl (data 14,09.2022, ora_l1:_53), au depus oferta _4_ ofertan{i::

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SI{L"Cons Art Ilngineering" 1 0 1 4600032805 Ieor Ceban
) LlLrronrontai Cl'l SRL 10r0600013444 Daniel Buruiand
-). SRL P.V. CONST-STIRVICII 1004600070745 Gheorshiu Valeriu
4. SC"Miircons Plus" 1 00s60003 s248 Mihai Ungureanu

Denumirc document
I)enumirea oDeratorului economic

SRL"Cons Art
Engineering"

Eurornontaj
CTI SRL

SRL
P.V.CONST-

SE,ITVICt]

SC"Mihcons
Plus"

(se
Documcntele ce constituie oferta

y(t const1'u't(t prin: prezenlot, neprezenlctl, nu core.spuncle)
Propuuerea tehniod prezenlul prezen.lal ttrezenlal ln a,steDture
Propunerea frnanciard Drezenlal prezental Drezental in asteolore
DUAE prezenl al neprezenlaI prezentut fn asteptare
Garan{ia pentru of.ert[
(dupit caz)

prezenlul lot.2-
prezr,.ntat,'

lol.3-nu
core,vDuncle

prezenlal in asteptare

S.e

Documente de calificare
ya consmn(t prin: prezentat, neprezentat, nu coresDunde

Cerere de narticipare . Anexa nr.7 prezenta/ prezenlctt
Declara{ie privind valabilitatea ofertei
Anexa nr.8.

prezental prezentat

Declara{ie privind perioada de
gzrrantie

7';rezenlul prezentat

Declaralie privind experienfa similard
. Anexa nr,12

prezenlul prezentctl



Declaralie privind lista principalelor
lucrdri similare executate in ultimii
ani de activitate (cu prezentarea
proceselor-verbale de receplie final[),
Anexa nr.13

prezenlal prezenl0l

Declaralie privind dotirile specifice,
utilajul Ei echipamentul necesar p/u
indepl inirea coresplln zdtoare a
contractului , Anexa nr.14

prezenlal prezenlal

Declara(ie privind personalr-rl de
specialitate proplrs pentru
implementarea contractului, Anexa
nr.1 5

prezenlat prezenlctl

Lista subcontractanfilor gi

partea/p[r{ile din contract care sunt
indeplinite de acestea. Anexa nr.1 6

prezenlctl prezenlctl

Informafia privind asocierea, Anexa
nr,l7

prezental prezentctt

Angajament ter! suslindtor financiar ,

Anexa nr.18
prezentat prezenlal

Angajament privind suslinerea tehnicd

Ei profesionald a ofertantului , Anexa
nr. 19

prezentat prezenlat

Declaralie ter! suslindtor tehnic ,

Anexa nr,20
prezenlut prezenlal

Declaralie ter{ susf indtor professional,
Anexa nr.21

pre zental preze ntctl

Aviz plv participare la licitaliile
publice de h-rcrlri din domeniul
constrr-rcliilor Ei instalaliilor , Anexa
nr.22

prezenlal prezenlctl

Certifi catldecizie de inregistrare a

intreprinderii/extras din Registrul de Stat
al persoanelor juridice /Licen!a de
activitate a persoanei juridice, in
conforrnitate cu prevederile legale

prezentat prezentat

Certificat de ef'ectLrare sistenraticd a pldlii
impozitelor, contribLrJi i Ior el iberat de
Inspectoratul Fiscal

prezent0l prezenlal

Cifra rnedie anuald de afaceriin Lrltimii 3

ani cu o valoare egal6 sau mai mare decdt
valoarea estirnativd a lucririlor.

prezentat prezen/ctt

Detlonstrarea accesului la personal / urr

organism tehrric de specialitate, oare sd
garanteze asigurarea unui control.

prezentctt prezenlctI

CeltificatLrl de atestare tehnicd-
profesionalI a dirigintelLri de Eantier,
rdspunzdtor pentru executarea lLrcrdrilor
solicitate.

prezental prezen.lctl

Manualul Calit6fli prezentat prezenlal

col i/icare))



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

* in ccrnrl utilizirrii licila/iei electronice ,ye t,u indicu prelul o./brtei.finale
(lnforntulicr privincl "Corc.spundereo cu cerinlcle cle cali/ictu'e" ;i "Corespunclerecr cu specificaliile
lehnice" , ,te ro consetnna prin: ,,'l'" in ccrzul corespunderii ;i prin ,,-" tt't cctzul necorespunderii)

8. Pentm eluciclarea unor neclaritl{i sau conlirmarea unor date privind corespunclerea ofertei cu
cerin{ele stabilite in docume ntafia dc atribuire (irrclusiv justificare:r prefului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Denumirea
lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(ftra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
m[surl

Corespunderea
cu

cerin{ele de
calificare

Corespunderea
cu

specifica{iile
tehnice

Lonl I Lucrdri de

repar!ii la IAISI'
AM7' Centru bloc
CCD (srr.3l
AtrgLrsl 1989,(t3,)
WC-uri et.2,3
A ct itt

SRL"Cons Art
lJngineering"

204189,72
MDI.

Conform
devizelor

+ +

Lotul 2 Lucrciri de

repurlii lu IAISP
AM'l' Cenlrtt bloc
c A4 I;-7
(str. L/. Docucecrev
t tA) -sECTtA
MEDICINA DE
I.-AMII,IE NR 3

Euronrontaj CTI
SRL

250 449,01
MDL

Clonf-orn'r

devizelor
+

SI{L"Cons Art
Engineering"

381 893,76
MDt,

Conlbrrn
devizeior

+ +

l,otul 3 Lucrciri de

reporlii lo lMSl'
tllv47' Oentru l';loc
c: A4 t;-7
( s l r. l,'. D octrc eo ev

t tA) -sECTtA
SPECtALt$Tr

Euromontaj CTI
SRL

252 774,74
MDL

Conlbrrn
devizelor

+

SC"PV Cor-rst

Scrvice"SR[,
260 100,88
MDL

Conforn'r
clevizelor

+ +

SC"Mihcons
Plus"

308 735,69
MDI,

Conlbmr
clevizelor

in agteptare iu aqteptare

SRI."Cons Art
E,ngineering"

3L)8 871 ,82
MDI-

Clonlonl
clcvizelor

in agteptare in agteptarc

Data
solicitIrii

Operatorul
economic

Informafia solicitati Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

16.09.2022
Scrisoarca
nr.9l11-96

SC"PV Const -
Serrrice"SI{L

Argurncrrtarea temci ni ci a prc[uI r"ri

soiizut lhln de valoarea lucrirrilor
ozrlcnlatd la lotul 3.

Scrisoare nr.55 din
16.09.2022.

16.09.2022 SI{L"Cons Art
l}rgineering"

Clarilrc[ri, explicafii ilslrpra pre]Lrlui
materialelor prezentate in of-ertir care
clepdseste 5076 din pretul estir-nat.

Scrisoare din 19 .09 .2022

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi cIrii

Euromontaj CTI SRL In tenteiul urt.69 p.({) lit.a) clin Legecr nr.13l/2015 privind achizi{iile
publice - Ofbrtantul nu indepline;te cerinlele de cali/icare ;i seleclie,
DUAIi-lipseqte Ei garan(ia prezenlatd. pentru lotul 3 nu corespunde
lYu din valoarea ofertei prezentate.
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Pentru fiecare lot
Pentru rnai multe loturi cumulate

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

rentrll lTlal multe lotllrl cLIlTILrlate tr

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: findictrliJ

.lustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scflzut E!

Costul cel mai scizut I
Cel rnai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in caclrul procedurii cle atribuire,tunt aplicate mcti rnulte criterii cle atribuire, ,\'e vor
indica toate criteriile de atribuit'e aplicute ;i denuntirea loturilor t(brente)

12. Informafia privind factorii tle evalunre aplic:rfi:

(Se va complela pentru loturile care au.fost atribuile tn bazq criteriilor: cel mqi bun raporl calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ol'ertelor:

(Se va completa in cazul in care ofbrtele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluIrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evalulrii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie public[/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctaiul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire f,actorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denurnire f.actorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
m[surI

Preful unitar
(fIrn TVA)

Preful total
(fIrE TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lottrl I Lucrdri de reparlii lu lMSt' tllvl'l-
Centru blr,tc CCD (str.3l August
1 989,63,) WC-uri et.2, 3

SI{L"Cons Art
Engineering"

Cor-rfbm-r

documentafiei
de deviz
(F.3; s; 7)

204 t89,72 245 027,66

Lotul 2 Lucrdri de reparlii la IMSP AMT
Centrtt bloc CMF-7 (str.V.Docuceaev
lIA) -SECTIA MEDICINA DE FAMILIE
NR.3

SRL"Cons Art
Engineering"

381 893,76 458 272,,51



l.otul 3 Lucrdri de reparlii la IMSP AM'l'
Centnt bloc CMF-7 (str.V.Doutceuat
t 1A) -SEC7',tA SPECTALT$TI

SC"PV Const -

Service"SRL
260 100,88 312121,06

Anularea procedurii de achizilie pLrblicd:

Argrrrnentare: ---------

realizeazd in con/brmilcrle cu preveclerile urt. 3l ul Legii nr, l3l clin 3 iulie 2015 p'ivincl uchiziliile publice)

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transrnitere

SI{L"Cor-rs Art Engineering" 28.09.2022 e-ntail
Er:ronrontai CTI SRL 28.09.2022 e-muil
SRI. P.V.CONS'I'-SEI{VICE 28.09.2022 e- nto il
SC"Mihcons Plus" 28.09.2022 e-muil

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estinratd a contractului este

rnai rricl decAt pragurile prev[zute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3 1 din 3 iLrlie 2015 privind achiziliile
publice

p 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax n
[,] I I zile in cazul netransrniterii comunic[rii prin
rttiiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal[ sau rlai rrare decAt pragurile prevlzute la art.
2 alin, (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile pLrblice

Ll I I zile in cazul transrniterii conrunicdrii prirr
miiloace electronice si/sau fax n
fl l6 zile iu cazul rtetransmiterii comunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax n

1 7. Contractu I de achizi[iel aco rtl u l-catl ru in cheiat :

Denumirea
operatorului

economic

intreJlrin clerea:
Cu capital
lutohton/
Cu capital

m ixt/asocicrc/
Cu capital strriin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarerr contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

fIr[ TVA inclusiv
TVA

SRL"Cons
Art
Ilngineering"

CLr capital
autohton

123
11.10.2022 I

O

O
Nr/)
\j-

586 083,48 703 300,17 31.12.2022

SRI.
,,P.V.CONS'f

-SEI{VICE"

Cu capital
ar-rtohtorr

122

1 1.10.2022 260 100,88 312121,06 31.12.2022



18. Inlbrma[ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (t'ttLtricu tlatii se contpletetr:it doat'ttt c'o:tLl irt

pefitrtr core attfost oltlicate criterii cle durabilitulc):

Prin prexentd dare de seamd, grupul de lucra declard cd termenul de aqteptare pentru tncheiereo
contractului/contractelor indicate il.fost respectat (excepfincl cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr,
l3l din 3 iulie 2015 privind acltiziliile publice )t precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
receplionclrii rapoartelor de monitorizare, ficeastea dufost examinate Ei solu(ionate.

Prin prezenta dare de seomd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectituclineu desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspunclere conform

Conducitorul grupului cle lucru pentru achizi{ii:

iz __
(Nttme, Prenunte)

NU
Au lbst aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
verzi)?

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

(indiculi :st.rnttt cu I'VA)

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

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

Prelul cel ntai scirzul a
Cct.stul cel mai:scirzul r:
Cel ntui bun rcrporl cctlilute-prel r:

Cel mcri bun ruDorl culilctle-cosl n

.6rW
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 

Nr. 16 din 11.10.2022
Date cu privire la autoritatea contractantă:

D enum irea autorităţii contractante Centrul Naţional Anticorupţie
Localitate ■ ■ Chişinău
IDNO 1006601000222
Adresa L //V ' :..,/ bd. Ştefan cel Mare, 198
N um ăr de telefon 022-257-337/078452987
Num ăr de fax 022-257-337
E-m ail oficial eduard.dutca@cna.md
Adresa de internet www.cna.md
Persoana de contact (nume, prenumetelefon, e-mail) Eduard Dutca

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Procedura de achiziţie repetată (după caz) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1-MD- 

1663132109416?tab=contract-notice
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ acordului- 
cadru

Lucrări

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie curentă
Cod CPV 45400000-1
Expunerea m otivului/tem eiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental wvw. mtender.gov, md)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1663132109416?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD- 
1663132109416?tab=contract-notice
Data publicării: 14.09.2022

Platform a de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Nu

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1663132109416?tab=contract-notice

Tehnici şi instrum ente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanţare □Buget de stat
Valoarea estim ată (Ici, fă ră  TVA) 367500

Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au rist solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor 1S.G9.2022
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare B u n a  z iu a , P o z iţ ia  124  d in  c a ie tu l d e  sa rc in i & q u o t;U s i d in  M D F & q u o t;: 
c o n c re t iz a t i  v a  ro g  f in is a ju l p e n tru  M D F  (fu rn ir  d in  lem n , p e lic u la  P V C  
sau  v o p s it)  si m a r im e a  u ş i lo r  v a  ro g .

Expunerea succintă a răspunsului b u n a  z iu a . fu rn ir  d in  le m n . m ă r im ile  u şii ta ra  c u tie  2 .1 x () .9 5 m
Data transmiterii 19.09.2022

Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R ezum atu l m odificărilor Corectarea unei greşeli mecanice în parametrii solicitaţi

P u blicate în  B A P /alte m ijloacelor de in form are
(după caz)

SÏARSAP

1

mailto:eduard.dutca@cna.md
http://www.cna.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1663132109416?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1663132109416?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1663132109416?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1663132109416?tab=contract-notice


T erm en-Iim ită  de depunere şi desch idere a Nu I

oferte lor prelungit (după caz) 1
Până Ia termenui-Iimită (data 30.09.2022, ora 15:00), an depus oferte 2 ofertanţi:
■ № .  : D e n u m ire a  o p e ra to ru lu i  econom ic ;■ ID N O A s o c ia ţii/

a d m in is tr a to r i i
1 . SRL „Buiîd Invest” 1 0 1 5 6 0 0 0 0 1 2 4 8 Dan Ciocanii
2, SRL „General One” 1 0 1 6 6 0 0 0 2 2 0 3 7 Ana Cebotarenco

Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

D e n u m ire  d o cu m en t

D e n u m ire a  o p e ra to ru lu i  econom ic
S R L  „B uild  

Invest” |
D o cu m en te le  ce c o n s titu ie  o fe r ta

fSe va consmna prin: prezentat, neprezental, nu corespunde)
P ro p u n e rea  teh n ică P rezen tat P rezen tat P rezen tat
P ropunerea  financiară P rezen ta t P rezen tat P rezen tat
D U A E  , P rezen tat P rezen tat P rezentat

D o cu m en te  d e  ca lif ic a re
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Cerere de participare P rezen tat

Declaraţie privind valabilitatea 

ofertei

P rezen tat

Grafic de executare a lucrărilor P rezen tat

Declaraţie privind experienţa similară P rezen tat

Declaraţie privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimul an de 
activitate

P rezen tat

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

P rezen tat

Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului

P rezen tat

Aviz pentru participare la licitaţiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcţiilor şi instalaţiilor

P rezen tat

devizele locale aferente ofertei P rezen tat

DUAE P rezen tat

Oferta P rezen tat

Informaţii generale despre ofertant P rezen tat

Rechizitele bancare P rezen tat

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

P rezen tat

Certificat privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public 
naţional (eliberat de FISC).

P rezen tat

Lista fondatorilor P rezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: 
prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ire a  lo tu lu i
D en u m irea

o p e ra to ru lu i
econom ic

P re ţu l  o fe rte i
(fă ră  t v a )*

C a n ti t â te ş i  
u n i ta te  de  

m ă s u ră

C o re s p u n d e re a  cu 
ce rin ţe le  de c a lif ic a re

C o re s p u n d e re a  cu 
sp ec ifica ţiile  
o te h n ic e

L otul 1 (lucrări de  reparaţie 
curentă)

SR L  „B uiîd Invest” 277789,96 1 buc. D a
D a

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
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(Informaţiaprivind "Corespunderea cu cerinţele de calificare ’’ ţi  "Corespunderea cu specificaţiile tehnice ", se va consemna prin: „ + " în cazul 
corespunderii şi prin „ -" în cazul nec&respunderii)

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 econom ic inform aţia  solicitată Rezum atul răspunsului operatorului 
econom ic

Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denum irea operatorului econom ic M otivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare iot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe ioturi:__________________________________

Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fo st 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
Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fo s t reevaluate repetat)

M otivul reevaluării ofertelor -

M odificările operate -

în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economie

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total : 
(inclusiv TVA)

Lotul 1 (lucrări de reparaţie curentă) SRL „Build Invest” 1 buc. 277789,96 277789,96 333347,95

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: ____________________________________________
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

D enum irea operatorului econom ic Data transm iterii M odalitatea de transm itere

SRL „Build Invest” 04.10.2022 e-mail
SRL „General One” 04.10.2022 e-mail
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(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)

Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai □  6 zile m cazul transmiterii comunicării prin mijloace
mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii electronice şi/sau fax □____________________________
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/'asociere/ 
Cit capital străin

Numărul 
şi data ..-(5 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 

valabilitate al 
contractului/fără  T V A inclusiv  T V A

SRL „Build 
Invest” Autohton

18/1110 din 
11 octombrie 

2022
45400000-1 277789,96 333347,95 31.12,2022

Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura 
de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost ap licate criterii pentru achiziţii p ub lice d urab ile (ach iziţii 
verzi)?

Nn

V aloarea  d e ach iziţie cu T V A  din con tract/ contracte a  
lo tu lu i/lo turilor pentru care au fost ap licate criterii de  
d urab ilita te  (iei M D ):

-

C odul C PV  al lotu lu i/loturilor pentru care au fost ap lica te  criterii 
de durabilitate:

-

C riteriu l d e  atribuire pentru lotu l,loturile pentru care au fost 
ap lica te criterii de durabilitate:

-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contr actelor 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, aceastea au fo st examinate şi soluţionate.

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

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.             /22 din          10.2022 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 
Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE, 022-25-22-09, 

vitalie.rohac@army.md  
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziţie repetată (după 
caz) 

Nr: - 

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul de achiziţie Piese de schimb pentru reparaţia tehnicii blindate, 
conform necesităţilor Armatei Naţionale 

Cod CPV 34300000-0 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul aplicării altor proceduri decât 
licitaţia deschisă sau cererea ofertelor 
de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1662554527150 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662554527150?tab=contract-notice 
Data publicării: 07.09.2022 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

Data: 03.06.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_43_1.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Nu  

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA)  2 287 115,90 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: conform SIA “RSAP” 
 

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

- 

Expunerea succintă a răspunsului - 

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
126 

natalia.croitoru
Typewriter
11.
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Data transmiterii - 
 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
 

Rezumatul modificărilor Nu au fost 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere 
a ofertelor prelungit 

nu 

 
5. Până la termenul-limită (data 23.09.2022, ora 10:00), au fost depuse 3 (trei) oferte: 

 
 

Nr. 
Denumirea operatorilor  

economici 
IDNO Asociaţii/administratorii 

1. Seol-Group SRL   1016600039864 COTORCEA OLEG 
2. Autoport Com  SRL 1010600015356 ZAITEV SERGHEI 
3. Magnum Co Plus SRL 1018600033006 PARA SERGIU  
 
 

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Seol-Group  
SRL 

Autoport Com  
SRL 

Magnum 
 Co Plus SRL 

Documentele ce constituie oferta    
Specificaţii tehnice prezentat prezentat prezentat* 
Specificații de preţ    prezentat prezentat prezentat* 
Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără 
TVA prezentat prezentat prezentat* 

Formularul standard al DUAE prezentat prezentat prezentat* 
Cererea de participare prezentat prezentat prezentat* 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat* 

Documente de calificare    
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat - 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă 
de bugetul public naţional prezentat prezentat - 

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

prezentat prezentat - 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificaţii 
sau standard relevante pentru loturile nr. 1 – 16 

prezentat nu se solicită - 

Garanţia calităţii bunurilor  prezentat prezentat - 
Confirmare privind atribuirea numărului de 
înregistrare în „Lista producătorilor” de produse 
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 
producătorului (EEE) pentru loturile nr. 15 – 16  

prezentat nu se solicită - 

*Pe oferta operatorului economic Magnum Co Plus SRL nu este aplicată semnătura electronică 
conform art.33 alin.(14) lit.i), Legea nr. 131/2015, privind achiziţiile publice. Astfel, avînd la bază 
art.69 alin.(6), lit.b), Legea 131/2015, se propune de a respinge oferta operatorului economic Magnum 
Co Plus SRL, ca fiind neconformă. 
 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 
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Nr. 
lot 

Denumirea bunurilor 
solicitate 

U
/M
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1.  Anvelope (pline) 400-12 
(remorci) 

buc 2  13750,00     

2.  Anvelope (pline) 250-15 
(stivuitoare, remorci) 

buc 2 Seol-Group SRL 12500,00 15625,00 25 + + 
Magnum Co Plus SRL 15833,33  * * 

3.  Anvelope 9.00 R20 (260-
508) (ZIL-130, GKB-8350, 
KAMAZ-5320) 

buc 12 Magnum Co Plus SRL 60000,00 75000,00  - - 
Seol-Group SRL 77000,00 28 + + 

4.  Anvelope 215/75 R17.5 
(microbuz Mercedes Bennz 
814,312) 

buc 2 Magnum Co Plus SRL 6666,67 8333,34  - - 
Seol-Group SRL 8660,00 29,5 + + 

5.  Anvelope 255/85 LT R16 
M+S (Iveco sanitară) 

buc 8  33333,33     

6.  Anvelope (iarna) 225/75 LT 
R16 (JMC,Chevrolet, 
microbus Iveco) 

buc 12 Seol-Group SRL 24500,00 31850,00 30 - - 

7.  Anvelope (iarna) 225/70 
R15C (Chevrolet CG, Vw 
LT-35, MB sprinter 212D) 

buc 4 Seol-Group SRL 6666,67 8000,00 20 + + 

8.  Anvelope 395/85R20 
(M1078,1083,1085,1079) 

buc 10 Seol-Group SRL 200000,00 182000,00  + + 
Magnum Co Plus SRL 250000,00  - - 

9.  Baterie de acumulator 
12CT85  

buc 95 Seol-Group SRL 665000,00 621118,55  + + 

10.  Baterie de acumulator  
6CT190 

buc 60 Seol-Group SRL 350000,00 325132,80  + + 

11.  Baterie de acumulator  
125Ah  (- +) 0092T30420  

buc 30 Seol-Group SRL 143500,00 135000,00  + + 

12.  Baterie de acumulator 120Ah 
(- +)   

buc 8 Seol-Group SRL 7333,33 14560,00 99 - - 

13.  Baterie de acumulator  90Ah  
(- +) 

buc 20 Seol-Group SRL 21666,67 26660,00 23 + + 

14.  Baterie de acumulator  75Ah 
(- +) 

buc 20 Seol-Group SRL 25000,00 23320,00  + + 

15.  Baterie de acumulator  66Ah  
(- +) 

buc 20 Seol-Group SRL 36666,67 19800,00  + + 

16.  Bec, far principal 24VH4 buc 20 Autoport Com  SRL 833,33 1000,00 20 + + 
17.  Bec, far principal 12VH4 buc 20 Autoport Com  SRL 833,33 833,33  + + 
18.  Bec semnalizator 

12V21W/5W 
buc 100 Autoport Com  SRL 1250,00 1250,00  + + 

19.  Bec semnalizare 24V21W buc 100 Autoport Com  SRL 1250,00 1250,00  + + 
20.  Bec semnalizare 24V5W buc 100 Autoport Com  SRL 1250,00 1000,00  + + 
21.  Bec semnalizare 12V5W buc 100 Autoport Com  SRL 1250,00 1000,00  + + 
22.  Colier inox tip W2 8-12 buc 500 Autoport Com  SRL 2291,67 2500,00  9 + + 
23.  Colier inox tip W2 10-16 buc 500 Autoport Com  SRL 2291,67 2500,00 9 + + 
24.  Colier inox tip W2 12-20 buc 500 Autoport Com  SRL 2500,00 2916,67 17 + + 
25.  Colier inox tip W2 16-25 buc 500 Autoport Com  SRL 2625,00 3125,00 19 + + 
26.  Colier inox tip W2 20-32 buc 500 Autoport Com  SRL 3125,00 3750,00 20 + + 
27.  Colier inox tip W2 25-40 buc 500 Autoport Com  SRL 3166,67 3958,33 25 + + 
28.  Colier inox tip W2 32-50 buc 500 Autoport Com  SRL 3500,00 4375,00 25 + + 
29.  Colier inox tip W2 40-60 buc 500 Autoport Com  SRL 3958,33 4583,33 16 + + 
30.  Colier inox tip W2 50-70 buc 500 Autoport Com  SRL 4416,67 5000,00 13 + + 
31.  Colier inox tip W2 60-80 buc 500 Autoport Com  SRL 4708,33 5000,00 6 + + 
32.  Furtun de combustibil  d-8 

(Cauciuc cu ranforsare 
textila) 

metri 100 Autoport Com  SRL 4166,67 5166,67 24 + + 

33.  Furtun de combustibil  d-10 
(Cauciuc cu ranforsare 
textila) 

metri 100 Autoport Com  SRL 4666,67 5333,33 14 + + 

34.  Set borne acumulator  
(camion)  (+/-) plumb (2 

set 50  6250,00     
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buc), Metoda de fixare  a 
firului: bară de prindere 

35.  Set borne acumulator  
(camion) (+/-) plumb (2 buc), 
Metoda de fixare  a firului: 
bulon 

set 50 Autoport Com  SRL 6250,00 6458,33 3 + + 

36.  Conector baterie acumulator 
(borna +/-) reper 52261 

buc 50 Autoport Com  SRL 7500,00 8750,00 17 + + 

37.  Fire electrice PV3  35 Rosu buc 30 Autoport Com  SRL 3625,00 4000,00 10 + + 
38.  Fire electrice PV3  35 Negru buc 30 Autoport Com  SRL 3625,00 4000,00 10 + + 
39.  Cilindru principal cu 

amplificator 4320-
3510011/spate 

buc 10 Autoport Com  SRL 58333,33 66666,67 14 + + 

40.  Cilindru principal cu 
amplificator 4320-
3510010/fata 

buc 10 Autoport Com  SRL 58333,33 66666,67 14 + + 

41.  Cilindru frina roate 375-
3501030 

buc 60 Autoport Com  SRL 45000,00 50000,00 11 + + 

42.  Disc ambreaj 14-1601130 buc 4 Autoport Com  SRL 1450,00 1866,67 29 + + 
43.  Cos de ambreaj 14-

160109010 
buc 2 Autoport Com  SRL 5000,00 6000,00 20 + + 

44.  Mufta ambreaj in ansamblu 
14-1601180-77 

buc 2 Autoport Com  SRL 500,00 600,00 20 + + 

45.  Disc intermediar 14-1601094 buc 2 Autoport Com  SRL 2250,00 1666,67  + + 
46.  Curea  1320-8,5х8 buc 30 Autoport Com  SRL 2125,00 2500,00 18 + + 
47.  Curea  1250-8,5х8 buc 30 Autoport Com  SRL 1425,00 2250,00 58 - - 
48.  Generator  273В1-3701000 buc 4 Autoport Com  SRL 3666,67 4500,00 23 + + 
49.  Demaror СТ142Б2-3708000 buc 4  16666,67     
50.  Set racord sistem de răcire 

4320-1303000 (silicon) 
set 20 Autoport Com  SRL 12500,00 15000,00 20 + + 

51.  Filtru ulei cu inel etansare 
740-1012040 

buc 30 Autoport Com  SRL 1625,00 1675,00 3 + + 

52.  Filtru de aer Kamaz 740-
1109560 

buc 4 Autoport Com  SRL 1166,67 1166,67  + + 

53.  Filtru de aer ZIL-133/IaMZ-
236/238/Ural cu fund  4320-
1109560 

buc 10  4916,67     

54.  Filtru combustibil  740-
1117040 

buc 50 Autoport Com  SRL 1458,33 1583,33 9 + + 

55.  Chit etansare filtru 
combustibil 740-
1117114/16/18 

buc 25  312,50     

56.  Pompă de motorină 33-
1106010 

buc 10 Autoport Com  SRL 4666,67 4166,67  + + 

57.  Garnitura de chiulasa 
KAMAZ (tip vechi) 740-
1003213-10 

buc 40 Autoport Com  SRL 1666,67 1933,33 16 + + 

58.  Set de saibe de etanşare p/u 
motor KAMAZ (97 buc) 100-
03 

set 15 Autoport Com  SRL 1562,50 1625,00 4 + + 

59.  Filtru fin de combustibil 
KAMAZ (în ansamblu) 740-
1117010 

buc 5 Autoport Com  SRL 6250,00 7916,67 27 + + 

60.  Garnitura capacului de 
supape KAMAZ 740-
1003270 

buc 40 Autoport Com  SRL 233,33 300,00 29 + + 

61.  Set conducta reful injector  
7405-1104346/370 

set 10 Autoport Com  SRL 1666,67 1916,67 15 + + 

62.  Radiator sistem de racire  cu 
motor 740 Kamaz - 4 rinduri 
cupru 4320-1301010 

buc 2  28333,33     

63.  Indicator presiune ulei 
KAMAZ*MAZ 33.381 

buc 6 Autoport Com  SRL 1750,00 2000,00 14 + + 

64.  Indicator t de apă KAMAZ buc 6 Autoport Com  SRL 750,00 875,00 17 + + 
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UK-171M 
65.  Ampermetru (-30+30) 5320-

3811010 
buc 6  1250,00     

66.  Servo amplificator 4320-
3405010 

buc 6 Autoport Com  SRL 32500,00 37500,00 15 + + 

67.  Pompa de apa 4320-1307010 buc 6 Autoport Com  SRL 30000,00 31000,00 3 + + 
68.  Pompa de apa 740-1307015 buc 2 Autoport Com  SRL 4375,00 4333,33  + + 
69.  Releu semnalizator de viraj 

RS-951A-24 
buc 10 Autoport Com  SRL 3750,00 4041,67 8 + + 

70.  Rulment  generator 6305 buc 10 Autoport Com  SRL 1416,67 1541,67 9 + + 
71.  Rulment  generator 6206 buc 10 Autoport Com  SRL 1333,33 1500,00 13 + + 
72.  Releu de conducere demaror 

24V KAMAZ RS-530 
buc 5 Autoport Com  SRL 270,83 312,50 15 + + 

73.  Set de garnituri din cauciuc 
sub chiulasa KAMAZ 740-
1002003 

set 32  6800,00     

74.  Furtun frina fata L400 375-
3506045 

buc 20 Autoport Com  SRL 3000,00 3333,33 11 + + 

75.  Furtun servo-directie L-550, 
4320- 340867801 

buc 4 Autoport Com  SRL 1866,67 2000,00 7 + + 

76.  Saboti frina  (4 buc) 55571-
3501105-10 

set 12 Autoport Com  SRL 10000,00 12000,00 20 + + 

77.  Pompa apa 236-1307010 buc 2 Autoport Com  SRL 3666,67 2666,67  + + 
78.  Pompa de combustibil  236-

1106210-А2 
buc 4 Autoport Com  SRL 850,00 900,00 6 + + 

79.  Demaror MAZ ST142T-
3708000 

buc 2 Autoport Com  SRL 16666,67 19166,67 15 + + 

80.  Garnitura capacului de 
supape 236-1003270 

buc 6 Autoport Com  SRL 300,00 325,00 8 + + 

81.  Set de manşoane de radiator 
IaMZ-236 (3 buc) 236-
1303009 

set 4 Autoport Com  SRL 400,00 450,00 3 + + 

82.  Filtru de combustibil 
P552251 

buc 20 Autoport Com  SRL 4250,00 4500,00 6 + + 

83.  Filtru de combustibil 
P551850 

buc 20 Autoport Com  SRL 16166,67 17500,00 8 + + 

84.  Filtru de aer  p527750 buc 10  8333,33     
85.  Filtru de ulei P551807 buc 10 Autoport Com  SRL 2375,00 2333,33  + + 

Seol-Group SRL 2375,00  * * 
86.  Mufta hidraulica1308160SBJ buc 2  4200,00     
87.  Disc ambreaj 

CN4C157550AAR 
buc 2 Autoport Com  SRL 5250,00 5416,67 3 + + 

88.  Injector JMC 445110629 buc 8 Autoport Com  SRL 33333,33 32666,67  + + 

89.  Filtru de aer JMC 110923009 buc 4 Autoport Com  SRL 3333,33 3666,67 10 + + 
90.  Filtru de combustibil  

1457434310 
buc 4 Autoport Com  SRL 666,67 733,33 10 + + 

Seol-Group SRL 1000,00  * * 
91.  Filtru de combustibil EGN1-

9156-AA 
buc 4 Autoport Com  SRL 666,67 733,33 10 + + 

92.  Filtru de ulei 1012160TA buc 4 Autoport Com  SRL 666,67 666,67  + + 
93.  Saboti frina  (4 buc) 

350112012 
set 2 Autoport Com  SRL 5000,00 5416,67 8 + + 

94.  Bujie de incandescenta 
3770100BB 

buc 4 Autoport Com  SRL 1250,00 1333,33 7 + + 

95.  Suport axa cardacnica 
220200005AR 

buc 1 Autoport Com  SRL 1833,33 1916,67 5 + + 

96.  Set pivot 5878109780 set 2 Autoport Com  SRL 4250,00 4333,33 2 + + 
97.  Pompa frina 350510009 buc 1 Autoport Com  SRL 2100,00 2166,67 3 + + 
98.  Pompa ambreaj 160710001B buc 1 Autoport Com  SRL 1666,67 1750,00 5 + + 
99.  Cilindru  ambreaj 160720010 buc 1 Autoport Com  SRL 916,67 1000,00 9 + + 
100.  Cruce cardanica GUIS-66 buc 3 Autoport Com  SRL 2500,00 2750,00 10 + + 
101.  Termostat  1306050BB buc 2 Autoport Com  SRL 833,33 916,67 10 + + 
102.  Curea distributie 

1006060CAT 
buc 2 Autoport Com  SRL 3500,00 3666,67 5 + + 

103.  Rola curea 1002350TARB1 buc 2 Autoport Com  SRL 2666,67 2833,33 6 + + 
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104.  Rola curea  1002250TARC1 buc 2 Autoport Com  SRL 2666,67 2833,33 6 + + 
105.  Amortizator fata 290510011 buc 2 Autoport Com  SRL 1916,67 2083,33 9 + + 
106.  Amortizator spate 291510003 buc 2 Autoport Com  SRL 2616,67 2666,67 2 + + 
107.  Bucsa resor spate  

2900026A2 
buc 10 Autoport Com  SRL 2500,00 2666,67 7 + + 

108.  Bucsa resor fata 2900013A1 buc 24 Autoport Com  SRL 2000,00 2200,00 10 + + 
109.  Cap de bara 3003110A buc 2 Autoport Com  SRL 1250,00 1300,00 4 + + 
110.  Cap de bara 3003120A buc 2 Autoport Com  SRL 1250,00 1300,00 4 + + 
111.  Prizon cu piulita fata 

310310212/310310602 
buc 4 Autoport Com  SRL 1000,00 1033,33 3 + + 

112.  Prizon cu piulita spate 
310420402/310310602 

buc 4 Autoport Com  SRL 1000,00 1033,33 3 + + 

113.  Difuzor radiator JMC buc 1  1250,00     
114.  Ventilator cu viscomufta 

1308100SBJB1 
buc 2 Autoport Com  SRL 3333,33 4516,67 36 - - 

115.  Radiator sistem de racire   
130110009 

buc 2 Autoport Com  SRL 10500,00 10833,33 3 + + 

116.  Radiator sistem de racire  
APDI 8011457 

buc 1 Autoport Com  SRL 12500,00 16666,67 33 - - 

117.  Set ghid lant (4 buc) 
99457143 

set 2 Autoport Com  SRL 5000,00 5333,33 7 + + 
Seol-Group SRL 7500,00  * * 

118.  Perna motor spate 8583781 buc 2 Autoport Com  SRL 2000,00 2166,67 8 + + 
Seol-Group SRL 3350,00  * * 

119.  Furtun frina fata  93809039 buc 4 Autoport Com  SRL 550,00 666,67 21 + + 
Seol-Group SRL 9252,00  * * 

120.  Furtun frina spate 8796327 buc 2 Autoport Com  SRL 666,67 700,00 5 + + 
Seol-Group SRL 1250,00  * * 

121.  Lant distributie  4836627 buc 2 Autoport Com  SRL 6666,67 7000,00 5 + + 
Seol-Group SRL 10500,00  * * 

122.  Cap de bara TA1811 buc 8 Autoport Com  SRL 1266,67 1333,33 5 + + 
Seol-Group SRL 1580,00  * * 

123.  Ansamblu burduf directie   
160300PC 

buc 4 Autoport Com  SRL 260,00 266,67 3 + + 

124.  Disc frina fata Iveco 4x4 
60173797 

buc 4 Autoport Com  SRL 10000,00 13000,00 30 - - 

125.  Bucsa torsion fata 60143421 buc 10 Autoport Com  SRL 1666,67 1750,00 5 + + 
126.  Bucsa torsion spate 60143420 buc 10 Autoport Com  SRL 1666,67 1833,33 10 + + 

127.  Burduf planetar 60141061 buc 6 Autoport Com  SRL 2500,00 2750,00 10 + + 
128.  Articulatie sarcina/ghidare 

93807545 
buc 8 Autoport Com  SRL 1560,00 1666,67 7 + + 

Seol-Group SRL 1800,00  * * 
129.  Cablu acceleratie 60179391 buc 2 Autoport Com  SRL 1633,33 1750,00 7 + + 

Seol-Group SRL 2100,00  * * 
130.  Cap de bara RH01-1024 buc 8 Autoport Com  SRL 1000,00 1200,00 20 + + 
131.  Cap de bara  FI-ES-4970 buc 8 Autoport Com  SRL 1666,67 1733,33 4 + + 

Seol-Group SRL 3000,00  * * 
132.  Cap de bara 8584193 buc 8 Autoport Com  SRL 1466,67 1600,00 9 + + 

Seol-Group SRL  44500,00  * * 
133.  Cablu ambreaj 93820871Z buc 3 Autoport Com  SRL 500,00 525,00 5 + + 
134.  Set placute frana,frana disc 

1906183 
set 4 Autoport Com  SRL 4000,00 4166,67 4 + + 

Seol-Group SRL 27000,00  * * 
135.  Pompa de combustibil  

4830098 
buc 1 Autoport Com  SRL 1000,00 1041,67 4 + + 

Seol-Group SRL 1200,00  * * 
136.  Demaror  97336488 buc 1 Autoport Com  SRL 2975,00 3333,33 12 + + 

137.  Garnitura pompa ulei 
7300766 

buc 2  225,00     

138.  Set ambreiaj 2996626 set 1 Autoport Com  SRL 4916,67 5416,67 10 + + 
Seol-Group SRL 5900,00  * * 

139.  Filtru combustibil PP 879/1 buc 10 Autoport Com  SRL 1666,67 1833,33 10 + + 
Seol-Group SRL 2200,00  * * 

140.  Filtru combustibil S6645N buc 4 Autoport Com  SRL 500,00 616,67 23 + + 
141.  Filtru de ulei OP 594 buc 10 Autoport Com  SRL 1500,00 1666,67 11 + + 

Seol-Group SRL 1700,00  * * 
142.  Kit burduf arbore antrenare buc 4 Autoport Com  SRL 500,00 666,67 33 - - 
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G5U003PC Seol-Group SRL 1100,00  - - 
143.  Semiring butuc SA75503959 buc 1 Autoport Com  SRL 12083,33 15458,33 28 + + 
144.  Rulment roata SA75650103 buc 1 Autoport Com  SRL 4166,67 6000,00 44 - - 

 
Constatări/Comentarii:  
 
- Pentru loturile nr.1,5,34,49,53,55,62,65,73,84,86,113,137 nu a fost propusă nici o ofertă. Se 
propune achiziţionarea loturilor date în cadrul altei proceduri de achiziţie în repetare. 
- Pentru loturile nr.6,12,47,114,116,124,142,144 au fost propuse oferte a căror propunerea financiară 
depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei. În temeiul art. 71 alin. 1, lit. d), din Legea 131/2015, 
se propune respingerea ofertelor operatorilor economici pentru loturile date și achiziţionarea acestora 
în cadrul altei proceduri de achiziţie în repetare. 
- Pentru lotul nr.2,8 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic SRL „Seol 
Group”, aceasta corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru loturile 
date. 
- Pentru lotul nr.7,9,10,11,13-15 unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic SRL „Seol 
Group”, aceasta corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru loturile 
date. 
- Pentru lotul nr.3,4 unica ofertă calificată a fost propusă de către operatorul economic SRL „Seol 
Group”, aceasta corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru loturile 
date. 
- Pentru lotul nr.85,90,117-122,128-129,131-132,134,135,138-139,141 prețul cel mai scăzut a fost 
propus de către operatorul economic SRL „Autoport Com”, aceasta corespunde cerințelor solicitate, se 
propune a fi desemnat cîştigător pentru loturile date. 
- Pentru lotul nr.16-33,35-46,48,50-52,54,56-61,63-64,66-72,74-83,87-89,91-112,115,123,125-127, 
130,133,136,140,143 unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic SRL „Autoport Com”, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru loturile date. 
 
 

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului 
anormal de scăzut) s-a solicitat:  

 
Data 

solicitării 
Operatorul 
economic 

Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

27.09.2022 Seol-Group SRL 

Documente justificative actualizate 
prin care demonstrează îndeplinirea 
tuturor criteriilor de calificare şi 
selecţie, în conformitate cu 
informaţiile cuprinse în DUAE 

Prezentat 

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Magnum Co Plus SRL Conform art.69 alin.(6), lit.b), Legea 131/2015,  
ofertă neconformă. 

Seol-Group SRL Pentru loturile nr.6,12 a fost depusă ofertă  
care depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei. 

Autoport Com SRL Pentru loturile nr.47,114,116,124,142,144  a fost depusă 
ofertă care depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei. 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot                     



8 
 

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                
12.  Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 
Denumirea lotului Unita

te de 
măsu

ră 

Ca
ntit
ate 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Preţul total 
(fără TVA) 

Preţul total 
(inclusiv 

TVA) 

Anvelope (pline) 250-15 (stivuitoare, 
remorci) 

buc 2 Seol-Group SRL 7812,50 15625,00 18750,00 

Anvelope 9.00 R20 (260-508) (ZIL-
130, GKB-8350, KAMAZ-5320) 

buc 12 Seol-Group SRL 6416,67 77000,00 92400,00 

Anvelope 215/75 R17.5 (microbuz 
Mercedes Bennz 814,312) 

buc 2 Seol-Group SRL 4330,00 8660,00 10392,00 

Anvelope (iarna) 225/70 R15C 
(Chevrolet CG, Vw LT-35, MB 
sprinter 212D) 

buc 4 Seol-Group SRL 2000,00 8000,00 9600,00 

Anvelope 395/85R20 
(M1078,1083,1085,1079) 

buc 10 Seol-Group SRL 18200,00 182000,00 218400,00 

Baterie de acumulator 12CT85  buc 95 Seol-Group SRL 6538,09 621118,55 745342,26 
Baterie de acumulator  6CT190 buc 60 Seol-Group SRL 5418,88 325132,80 390159,36 
Baterie de acumulator  125Ah  (- +) 
0092T30420  

buc 30 Seol-Group SRL 4500,00 135000,00 162000,00 

Baterie de acumulator  90Ah  (- +) buc 20 Seol-Group SRL 1333,00 26660,00 31992,00 
Baterie de acumulator  75Ah (- +) buc 20 Seol-Group SRL 1166,00 23320,00 27984,00 
Baterie de acumulator  66Ah  (- +) buc 20 Seol-Group SRL 990,00 19800,00 23760,00 
    Total: 1442316,35 1730779,62 

       
Bec, far principal 24VH4 buc 20 Autoport Com  SRL 50,00 1000,00 1200,00 
Bec, far principal 12VH4 buc 20 Autoport Com  SRL 41,67 833,33 1000,00 
Bec semnalizator 12V21W/5W buc 100 Autoport Com  SRL 12,50 1250,00 1500,00 
Bec semnalizare 24V21W buc 100 Autoport Com  SRL 12,50 1250,00 1500,00 
Bec semnalizare 24V5W buc 100 Autoport Com  SRL 10,00 1000,00 1200,00 
Bec semnalizare 12V5W buc 100 Autoport Com  SRL 10,00 1000,00 1200,00 
Colier inox tip W2 8-12 buc 500 Autoport Com  SRL 5,00 2500,00 3000,00 
Colier inox tip W2 10-16 buc 500 Autoport Com  SRL 5,00 2500,00 3000,00 
Colier inox tip W2 12-20 buc 500 Autoport Com  SRL 5,83 2916,67 3500,00 
Colier inox tip W2 16-25 buc 500 Autoport Com  SRL 6,25 3125,00 3750,00 
Colier inox tip W2 20-32 buc 500 Autoport Com  SRL 7,50 3750,00 4500,00 
Colier inox tip W2 25-40 buc 500 Autoport Com  SRL 7,92 3958,33 4750,00 
Colier inox tip W2 32-50 buc 500 Autoport Com  SRL 8,75 4375,00 5250,00 
Colier inox tip W2 40-60 buc 500 Autoport Com  SRL 9,17 4583,33 5500,00 
Colier inox tip W2 50-70 buc 500 Autoport Com  SRL 10,00 5000,00 6000,00 
Colier inox tip W2 60-80 buc 500 Autoport Com  SRL 10,00 5000,00 6000,00 
Furtun de combustibil  d-8 (Cauciuc 
cu ranforsare textila) 

metri 100 Autoport Com  SRL 51,67 5166,67 6200,00 

Furtun de combustibil  d-10 (Cauciuc 
cu ranforsare textila) 

metri 100 Autoport Com  SRL 53,33 5333,33 6400,00 

Set borne acumulator  (camion) (+/-) 
plumb (2 buc), Metoda de fixare  a 
firului: bulon 

set 50 Autoport Com  SRL 129,17 6458,33 7750,00 

Conector baterie acumulator (borna 
+/-) reper 52261 

buc 50 Autoport Com  SRL 175,00 8750,00 10500,00 

Fire electrice PV3  35 Rosu buc 30 Autoport Com  SRL 133,33 4000,00 4800,00 
Fire electrice PV3  35 Negru buc 30 Autoport Com  SRL 133,33 4000,00 4800,00 
Cilindru principal cu amplificator 
4320-3510011/spate 

buc 10 Autoport Com  SRL 6666,67 66666,67 80000,00 

Cilindru principal cu amplificator 
4320-3510010/fata 

buc 10 Autoport Com  SRL 6666,67 66666,67 80000,00 

Cilindru frina roate 375-3501030 buc 60 Autoport Com  SRL 833,33 50000,00 60000,00 
Disc ambreaj 14-1601130 buc 4 Autoport Com  SRL 466,67 1866,67 2240,00 
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Cos de ambreaj 14-160109010 buc 2 Autoport Com  SRL 3000,00 6000,00 7200,00 
Mufta ambreaj in ansamblu 14-
1601180-77 

buc 2 Autoport Com  SRL 300,00 600,00 720,00 

Disc intermediar 14-1601094 buc 2 Autoport Com  SRL 833,34 1666,67 2000,00 
Curea  1320-8,5х8 buc 30 Autoport Com  SRL 83,33 2500,00 3000,00 
Generator  273В1-3701000 buc 4 Autoport Com  SRL 1125,00 4500,00 5400,00 
Set racord sistem de răcire 4320-
1303000 (silicon) 

set 20 Autoport Com  SRL 750,00 15000,00 18000,00 

Filtru ulei cu inel etansare 740-
1012040 

buc 30 Autoport Com  SRL 55,83 1675,00 2010,00 

Filtru de aer Kamaz 740-1109560 buc 4 Autoport Com  SRL 291,67 1166,67 1400,00 
Filtru combustibil  740-1117040 buc 50 Autoport Com  SRL 31,67 1583,33 1900,00 
Pompă de motorină 33-1106010 buc 10 Autoport Com  SRL 416,67 4166,67 5000,00 
Garnitura de chiulasa KAMAZ (tip 
vechi) 740-1003213-10 

buc 40 Autoport Com  SRL 48,33 1933,33 2320,00 

Set de saibe de etanşare p/u motor 
KAMAZ (97 buc) 100-03 

set 15 Autoport Com  SRL 108,33 1625,00 1950,00 

Filtru fin de combustibil KAMAZ (în 
ansamblu) 740-1117010 

buc 5 Autoport Com  SRL 1583,33 7916,67 9500,00 

Garnitura capacului de supape 
KAMAZ 740-1003270 

buc 40 Autoport Com  SRL 7,50 300,00 360,00 

Set conducta reful injector  7405-
1104346/370 

set 10 Autoport Com  SRL 191,67 1916,67 2300,00 

Indicator presiune ulei 
KAMAZ*MAZ 33.381 

buc 6 Autoport Com  SRL 333,33 2000,00 2400,00 

Indicator t de apă KAMAZ UK-
171M 

buc 6 Autoport Com  SRL 145,83 875,00 1050,00 

Servo amplificator 4320-3405010 buc 6 Autoport Com  SRL 6250,00 37500,00 45000,00 
Pompa de apa 4320-1307010 buc 6 Autoport Com  SRL 5166,67 31000,00 37200,00 
Pompa de apa 740-1307015 buc 2 Autoport Com  SRL 2166,67 4333,33 5200,00 

Releu semnalizator de viraj RS-
951A-24 

buc 10 Autoport Com  SRL 404,17 4041,67 4850,00 

Rulment  generator 6305 buc 10 Autoport Com  SRL 154,17 1541,67 1850,00 
Rulment  generator 6206 buc 10 Autoport Com  SRL 150,00 1500,00 1800,00 
Releu de conducere demaror 24V 
KAMAZ RS-530 

buc 5 Autoport Com  SRL 62,50 312,50 375,00 

Furtun frina fata L400 375-3506045 buc 20 Autoport Com  SRL 166,67 3333,33 4000,00 
Furtun servo-directie L-550, 4320- 
340867801 

buc 4 Autoport Com  SRL 500,00 2000,00 2400,00 

Saboti frina  (4 buc) 55571-3501105-
10 

set 12 Autoport Com  SRL 1000,00 12000,00 14400,00 

Pompa apa 236-1307010 buc 2 Autoport Com  SRL 1333,34 2666,67 3200,00 
Pompa de combustibil  236-1106210-
А2 

buc 4 Autoport Com  SRL 225,00 900,00 1080,00 

Demaror MAZ ST142T-3708000 buc 2 Autoport Com  SRL 9583,34 19166,67 23000,00 
Garnitura capacului de supape 236-
1003270 

buc 6 Autoport Com  SRL 54,17 325,00 390,00 

Set de manşoane de radiator IaMZ-
236 (3 buc) 236-1303009 

set 4 Autoport Com  SRL 112,50 450,00 540,00 

Filtru de combustibil P552251 buc 20 Autoport Com  SRL 225,00 4500,00 5400,00 
Filtru de combustibil P551850 buc 20 Autoport Com  SRL 875,00 17500,00 21000,00 
Filtru de ulei P551807 buc 10 Autoport Com  SRL 233,33 2333,33 2800,00 
Disc ambreaj CN4C157550AAR buc 2 Autoport Com  SRL 2708,34 5416,67 6500,00 
Injector JMC 445110629 buc 8 Autoport Com  SRL 4083,33 32666,67 39200,00 
Filtru de aer JMC 110923009 buc 4 Autoport Com  SRL 916,67 3666,67 4400,00 
Filtru de combustibil  1457434310 buc 4 Autoport Com  SRL 183,33 733,33 880,00 
Filtru de combustibil EGN1-9156-
AA 

buc 4 Autoport Com  SRL 183,33 733,33 880,00 

Filtru de ulei 1012160TA buc 4 Autoport Com  SRL 166,67 666,67 800,00 
Saboti frina  (4 buc) 350112012 set 2 Autoport Com  SRL 2708,34 5416,67 6500,00 
Bujie de incandescenta 3770100BB buc 4 Autoport Com  SRL 333,33 1333,33 1600,00 
Suport axa cardacnica 220200005AR buc 1 Autoport Com  SRL 1916,67 1916,67 2300,00 
Set pivot 5878109780 set 2 Autoport Com  SRL 2166,67 4333,33 5200,00 
Pompa frina 350510009 buc 1 Autoport Com  SRL 2166,67 2166,67 2600,00 
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Pompa ambreaj 160710001B buc 1 Autoport Com  SRL 1750,00 1750,00 2100,00 
Cilindru  ambreaj 160720010 buc 1 Autoport Com  SRL 1000,00 1000,00 1200,00 
Cruce cardanica GUIS-66 buc 3 Autoport Com  SRL 916,67 2750,00 3300,00 
Termostat  1306050BB buc 2 Autoport Com  SRL 458,34 916,67 1100,00 
Curea distributie 1006060CAT buc 2 Autoport Com  SRL 1833,34 3666,67 4400,00 
Rola curea 1002350TARB1 buc 2 Autoport Com  SRL 1416,67 2833,33 3400,00 
Rola curea  1002250TARC1 buc 2 Autoport Com  SRL 1416,67 2833,33 3400,00 
Amortizator fata 290510011 buc 2 Autoport Com  SRL 1041,67 2083,33 2500,00 
Amortizator spate 291510003 buc 2 Autoport Com  SRL 1333,34 2666,67 3200,00 
Bucsa resor spate  2900026A2 buc 10 Autoport Com  SRL 266,67 2666,67 3200,00 
Bucsa resor fata 2900013A1 buc 24 Autoport Com  SRL 91,67 2200,00 2640,00 
Cap de bara 3003110A buc 2 Autoport Com  SRL 650,00 1300,00 1560,00 
Cap de bara 3003120A buc 2 Autoport Com  SRL 650,00 1300,00 1560,00 
Prizon cu piulita fata 
310310212/310310602 

buc 4 Autoport Com  SRL 258,33 1033,33 1240,00 

Prizon cu piulita spate 
310420402/310310602 

buc 4 Autoport Com  SRL 258,33 1033,33 1240,00 

Radiator sistem de racire   130110009 buc 2 Autoport Com  SRL 5416,67 10833,33 13000,00 
Set ghid lant (4 buc) 99457143 set 2 Autoport Com  SRL 2666,67 5333,33 6400,00 
Perna motor spate 8583781 buc 2 Autoport Com  SRL 1083,34 2166,67 2600,00 
Furtun frina fata  93809039 buc 4 Autoport Com  SRL 166,67 666,67 800,00 
Furtun frina spate 8796327 buc 2 Autoport Com  SRL 350,00 700,00 840,00 
Lant distributie  4836627 buc 2 Autoport Com  SRL 3500,00 7000,00 8400,00 
Cap de bara TA1811 buc 8 Autoport Com  SRL 166,67 1333,33 1600,00 
Ansamblu burduf directie   160300PC buc 4 Autoport Com  SRL 66,67 266,67 320,00 
Bucsa torsion fata 60143421 buc 10 Autoport Com  SRL 175,00 1750,00 2100,00 
Bucsa torsion spate 60143420 buc 10 Autoport Com  SRL 183,33 1833,33 2200,00 
Burduf planetar 60141061 buc 6 Autoport Com  SRL 458,33 2750,00 3300,00 
Articulatie sarcina/ghidare 93807545 buc 8 Autoport Com  SRL 208,33 1666,67 2000,00 
Cablu acceleratie 60179391 buc 2 Autoport Com  SRL 875,00 1750,00 2100,00 
Cap de bara RH01-1024 buc 8 Autoport Com  SRL 150,00 1200,00 1440,00 
Cap de bara  FI-ES-4970 buc 8 Autoport Com  SRL 216,67 1733,33 2080,00 
Cap de bara 8584193 buc 8 Autoport Com  SRL 200,00 1600,00 1920,00 
Cablu ambreaj 93820871Z buc 3 Autoport Com  SRL 175,00 525,00 630,00 
Set placute frana,frana disc 1906183 set 4 Autoport Com  SRL 1041,67 4166,67 5000,00 
Pompa de combustibil  4830098 buc 1 Autoport Com  SRL 1041,67 1041,67 1250,00 
Demaror  97336488 buc 1 Autoport Com  SRL 3333,33 3333,33 4000,00 
Set ambreiaj 2996626 set 1 Autoport Com  SRL 5416,67 5416,67 6500,00 
Filtru combustibil PP 879/1 buc 10 Autoport Com  SRL 183,33 1833,33 2200,00 
Filtru combustibil S6645N buc 4 Autoport Com  SRL 154,17 616,67 740,00 
Filtru de ulei OP 594 buc 10 Autoport Com  SRL 166,67 1666,67 2000,00 
Semiring butuc SA75503959 buc 1 Autoport Com  SRL 15458,33 15458,33 18550,00 
    Total: 629504,19 755405,00 

 
Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Seol-Group SRL   
03.10.2022 SIA RSAP şi  e-mail Autoport Com  SRL 

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice 

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



11 
 

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 
 
17. Contractele de achiziţie încheiate:  
 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) 

Întreprind
erea: 

 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 Seol-Group SRL Cu 
capital 

autohton 
14/ 10.2022 34300000-0 1442316,35 1730779,62 

30.12.2022 2 Autoport Com  SRL 14/ 10.2022 34300000-0 629504,19 755405,00 
      2071820,54 2486184,62  

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): Nu a fost. 
 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii 
contestaţiilor şi/sau recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate şi 
soluţionate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
natalia.croitoru
Typewriter
11.

natalia.croitoru
Typewriter
11.

natalia.croitoru
Typewriter
738

natalia.croitoru
Typewriter
739













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractlrlui de achizitii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din l2 octornbrie 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

E
n
n

Denumirea autoritltii contractante Prinraria satului Onaci

Localitate satul Opaci. raionul Causeni

IDNO I 00760 I 006 I 40

Adresa str. Stefan cel Mare si Sflnt nr 54

NumIr de telefon 024373160
Num5r de fax 021373160
E-mail oficial prirnaliuopac i lr grrtai Lcorn

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mqil)

Pinteac Roman tel 078321707

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate [Cererea ofbrtelor de preturi nLicitalie deschisa
rAltele: I Indic'o1iI

Procedura de achizi{ie repetatl (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n LucrariI

Obiectul achizifiei Reparatia capitala a strazii Florilor din s. Opaci. r

Causeni
Cod CPV 15233123-7
Bxpunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
oplicat'ii altor proceduri decat licitalia
de sc h isct )

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalultri gt.n,ernantenlal
r4tww. mle nde r. gott. m d)

Nr: 21062866
Link-ul: ocds-b3wdo I -MD- 1662376525307
Data publicdrii :05.09.2022 ora | 4:19

Platforma de achizitii publice utilizatl E achizitii.nrd: r e-licitatie.rnd; n yptender.md

EDa r:Nu
Li

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publice a autoritl{ii contractante

Anun{ de intenfie publicat in BAP dttpd caz) Dala: 05.09.2022 ora l1 19

Link-u I : ocds-biwdp I -M D- | 66237 6525307
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistern dinamic de achizitie

!Licitalie electronicd nCatalog electronic
Sursa de finanfare nBuget de stat, nBuget CNAM; nBuget CNAS;

nsurse externe; fiatte surse: I Intlicati I
Vafoarea estimati (lei, /hrd TVA) 810000.00



3. Clarificlri privind documenta{ia cle atribuire:
(Se rq contpleta in cozul in cctre attfost solicitate clot.ificar.i)

1. Modi{'icari operate in documenta(ia cle atribuire:
(Se t,a completcr in caztrl in c'are att.fost operate moclificat.il

PAnI fa termenul-limita (data _2 I septemb rie--2022, ora_00:_27), au clepus oferta _2_ ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele clepuse 9i clocumentele de calificare 5i aferente DUAE prezentate de
cltre operatorii econom ici:

(lnfitrntotict pt'it'ittd dentrmirea docttntenlelot'prezentctte .se va inclicct in confgrmitctte cy cerintele clin
docttntettlcttio de atribtrit'e' ;i te t,0 L'()n.\anutLt pt.itt. prezenlnl, neprezentftt, nu Corespunrle (in cctzttl
cand doctrntenlttl afosl prezental, dar ntr cot'espttntlecerintelor cle cali/icctre))

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

qae'.rqllqg4lq[4.r'iil
Den u mi rea op"rator,, lu i-econorii --tExpunerea succintl a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data translniterii

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

flndicali sLtt'sq utilizata si dato pttblicar.ii/

Termen-limiti de depunere si deschidere a
ofertelor prelungit (dupd cazl

ftndicati ntrmartrl de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
ad m in isf rafnrii

l Paduret Alexandru Il | 00560800 | 232 PaOuret eie*andru
) SRL Metnox I 0066000 t7 t33 Costisa Igor

Denumire document Paduret
Alexandrr-r

Denu mi rea operatorului econom ic
SRL Metnox I Operator j Ope,.arurtlI economtc i I econornic nII

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consntna prin; prezenlal, neprezentot, nu corespunclel
Propunerea tehnicd prezentat neprezentat
Propurrerea fi rranciara rreprezentat neprezenml
DUAE entat rezentat
Galantia pentru otblta
t_dtrpa cozt

Se

Document I

- Docu;ente o" iaiitiCufi.
'g r9!!!4! f!!. pt:19!lq! leprezentat, ntt corespunde--r-

Docunrent n



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mIsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

teh n ice
Reparatia
capitala a

strazi i
Florilor din
s. Opaci" r.

Causeni

Paduret Alexandru II 6664 r0.00 I lucrare + +

SRL Metnox 72 r83s.8s I lucrare + +

Lot n ODerator economic I

ODerator economic n

* ln caztrl tililiztirii licilayiei electronice se t,a indica pre{ul oferteifinale
(ln-forntalict pt'it'ind "Core.spttnderea cttcerinlele de calificare" ;i "Coresptrnderea ctr .specificaliile
tehnice" , se t'e consemna prin: ,,+ " in caztrl corespunderii ;i pt'in ,,-" in caztrl necorespttnderiil

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

9. Ofertanfii respinsi/descalifica(i:

Data
solicitirii

Operatorul economic lnformatia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Denumirea o torului economic Motivul r i/descalificlrii
SRL Metnox

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru nrai nrulte loturi cunrulate u
Pentru toate loturile !
Alte limitari privind nurlarul de lotLrri care pot fl atribuite acelLriagi ofbrtant: findicaliJ

Justit'icarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

I l. Criteriulde atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut n
Costul cel rnai scdzut Lr

Cel rnai bun raport calitate-pre1!
Cel nrai bun raport calitate-cost n

(in cazt.tl in cqre in cctdrul procedttrii de arribttire xtnt aplicare tnai ntt,rlte criterii tle atrihtrire, se vor
indica toate criteriile de otribtrire aplicate ;i denuntireq lotttrilor aferentel

12. Informa(ia privind factorii cle evaluare aplica(i:

(Se t'a complelcr penlnt loturtle care otr .fost atribt.tile in bctzet crireriilor; cel ntai btrn rctpot'l c,ctlitctte-pt.e1
sau cel ntai bun rapot't calitale-cost1

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

Pretul mare



Denunrire factorul I Ponderea

Denurnire f-actorul n

Denurnirea ooeratorului economic n

Denumire f-actorul I

Denunrire factorul n

Motivul reevalui rii ofertelor
Modificnrile operate

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se t'a complera in cazul in care ofertele aufost reeraluate repetat)

14. Inurmaexaminiri,evalulrii qi comparlrii ofertelordepuseincaclrulprocedurii deatribuires-a
decis:

Atribu irea contractu I u i de ach izitie pLrbl ica/acordu I u i-cadrLr :

Anularea procedLrlii de achizitie publica:

?

In terrreiul ar1. 7 | alin. lit

Argumentare:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Moclalitatea Oe t*ni*itere

(lnformarea operalorilor econontici intplicali in procedut'a de atribuire de.spre deciziile gruprtlui de
lucnt pentrtr achizilii se reqlizeazd in conformitate ctr prevedet'ile ort. 3l al Legii nr'. l3l din 3 itrlie
2015 privind achizitiile publicel

n cazul in care valoarea estimata a contractulLti I I I zile in cazul transmiterii cornunicarii prin
nrijloace electronice si/sau fbx n
I l6 zile in cazul netransmiterii comLrnicai:ii

Denumirea
lotului

Den u m irea
opcratorului

economrc

Cantitate si

unitate de
mlsurd

Pretul unitar
(fIr[ TVA)

Pre(ul total
(f[rI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Reparatia
capitala a

strazii Florilor
din s. Opaci. r.

Causeni

Paduret
Alexandru II

I lucrare 6664 r0.00 6664 I 0 00 799692.00

Paduret Alexandru I 2t .09.2022

27 .09.2022SRL Metnox

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului
este nrai nricd decat pragLrrile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3 I din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

6 zile in cazul transr.niterii cornLrnicarii orin
miiloace electronice si/sau lax r
n I I zile in cazul netransnriterii comunicarii
rin nriiloace electl'onice si/sau lax I

rin nrijloace electronice si/sau t-ax r:



SelectaTi ternlenul de asleplare respeclal. Calctrlarea termenelor pret,dztrte de Legeo nr. l3 t clin 3 iulie
2015 prit'intl achizitiile ptrblice, inclrrsit' o lermenelor de a$teptare, se e.fbcttrcazit in confortrtitate crr
prevederile'l'l'f LI''1,(.1 lL'('opitoltrl I (Colctrlat'eq'fet'menttltril al('orltrlrriC.it,il al Rernrblicii Nloldot,at.

17. Contractul de achizitie/acordul-caclru incheiat:

l8' f nforma{ia privind achizilii publice duratrile (achizilii verztl (n.rhrit'tt tlutti,sc t.onrplt:!auzii dour in
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Prin prezenla dnre de senmri, grupul de Iucru declord cd lernenul de o;teptore penlru inclteiereo
controctrtltti/contrsctelor indicare afost respecrat (exceptfind cozurile previizute rti irt. J2 nlin. (3) nt Legii nr.I3l din 3 iulie 2015 privind ochiziliite publice ), precum;i cd in cazul depunerii contestoliitor;i/sou
recepliondrii rupoarlelor de monitorizore, oceosleo ou fost exominole si solutionire.

Prin prezento dare de seomd, grupul cle Iucru penlru nchizilii conJirmd corectituclinea deffisurdrii proce4urii
de achizilie,fopl penlru core poorld rdspundere conform preverlerilor legale ln vigoare.

Conclucitonrl grupului cle lucnr pentru achizilii:
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TVA inclusiv TVA
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666-l Irl r)(r 799692.00 31.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii pubtice durabile (achizitii
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracre a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indictrti .rtrutu t'tr Ty-A)

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care
aplicate criterii de durabilitate:
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 12/10 din 12.10.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Rădeni, raionul Strășeni 
Localitate Comuna Rădeni, raionul Strășeni 
IDNO 1008601000606 
Adresa Comuna Rădeni, raionul Strășeni 
Număr de telefon 023757237 
Număr de fax 023757238 
E-mail oficial  contabilitate.radeni.straseni@gmail.com 
Adresa de internet contabilitate.radeni.straseni@gmail.com 
Persoana de contact Petru RĂBDĂU 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de construcție a unui 
complex de terenuri de joacă pentru o copilărie 
frumoasă localizat în satul Drăgușeni, satul Zamcioji, 
satul Rădeni, rl. Strășeni 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

Legea 131 privind achizițiile publice 

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21063630/ 
ocds-b3wdp1-MD-1663138824790 
Data publicării: 14.09.2022 

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

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

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 836 923,75 MDL 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt. 

Rezumatul modificărilor  

http://www.mtender.gov.md/
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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 26.09.2022 08:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/ administratorii 

1. Standard Impex SRL 1011600008216 Rotaru Vadim 
2. "A.S. Vest grup" SRL 1005600047634 Rudenco Alexei 
3. SRL ,,Gabrina-Prim'' 1009600006066 Valac Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Standard Impex SRL "A.S. Vest 
grup" SRL 

SRL ,,Gabrina-
Prim'' 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat Prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat neprezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat Prezentat 

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

Cerere de participare  prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat prezentat prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea 
lucrărilor executate pe fiecare saptamână) 
(până la 30.07.2023) 

Nu corespunde prezentat Neprezentat 

Declarație privind experienţa similară și/ 
sau Declarație privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimul an de activitate 

Nu corespunde neprezentat Prezentat  

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (cu anexarea 
actelor care confirmă proprietatea/ arenda al 
utilajului, echipamentului) 

Nu corespunde neprezentat prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului  

Nu corespunde prezentat prezentat 

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

Nu corespunde prezentat prezentat 

Informaţii privind asocierea  neprezentat prezentat prezentat 
Angajament terţ susţinător financiar neprezentat prezentat prezentat 
Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici - după caz; 

neprezentat prezentat prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic   neprezentat prezentat prezentat 
Declaraţie terţ susţinător profesional  neprezentat prezentat prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice 
de lucrări din domeniul construcțiilor și 

neprezentat neprezentat prezentat 
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instalațiilor, iluminat, apeduct, canalizare, 
etc. 
Certificat de conformitate ale principalelor 
materiale utilizate (Complex de joaca pentru 
copii (topogan) zona de siguranta 9,8x8,3m, 
tomberon, banca, beton), etc. 

neprezentat neprezentat Prezentat  

Certificat de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

prezentat neprezentat Neprezentat 

Certificat de atestare tehnico-profesională 
(diriginte de șantier- din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor, iluminat, 
apeduct, canalizare) 

neprezentat prezentat prezentat 

Cifră de afaceri medie anuală, perioada 
ultimiii 3 ani 

neprezentat neprezentat prezentat 

Disponibilitatea de bani lichizi, emisă de o 
Bancă Comercială acreditată în RM 

neprezentat neprezentat Neprezentat 

Certificat emis de organisme independente, 
standarde de asigurare a calității (ISO 9001) 

prezentat prezentat 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 

Lucrări de construcție a 
unui complex de terenuri 
de joacă pentru o 
copilărie frumoasă 
localizat în satul 
Drăgușeni, satul 
Zamcioji, satul Rădeni, rl. 
Strășeni 

Standard 
Impex SRL 

742 
429,84MDL 

Conform 
caietului 
de 
sarcini 

- + 

"A.S. Vest 
grup" SRL 

835 000,00  Conform 
caietului 
de 
sarcini 

- + 

SRL 
,,Gabrina-
Prim'' 

836 923,75  Conform 
caietului 
de 
sarcini 

+ + 

 
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 

03.10.2022 SRL ,,Gabrina-
Prim'' 

În conformitate cu Legea 131/2015 art. 
17, alin. 4 ,,În cazul în care informațiile 
sau documentele prezentate de către 
ofertant/candidat sânt incomplete sau 
eronate, autoritatea contractantă solicită 
ofertantului/candidatului în cauză să 
suplimenteze, să clarifice sau să 
completeze informațiile sau 
documentele corespunzătoare, 
respectând principiul transparenței și cel 
al tratamentului egal”  

OE a prezentat informația solicitată 
prin intermediul poștei electronice 
(actele sunt anexate la dosar) 
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Autoritatea Contractantă în punctul 4 al 
anunțul de participare a solicitat 
prezentarea garanției pentru ofertă în 
valoare de 1% emisă de către o bancă 
comercială, dvs. ați anexat în Sistemul 
SIARSAP Mtender declarație pe proprie 
răspundere. Solicităm să ne expuneți 
care este motivul neprezentării 
certificatului la momentul deschiderii 
procedurii cu prezentarea ulterioară. 
Totodată Autoritatea Contractantă 
solicită prezentarea documentației 
solicitate în anunțul de participare după 
cum urmează: 

- Grafic de executare a lucrărilor 
(descrierea lucrărilor executate pe 
fiecare săptămână) (până la 30.07.2023) 

- Documentația standard (anexa nr. 
12) confirmat prin prezentarea 
contractului de antrepriză sau 
subantrepriză, precum şi prin procesul 
verbal la terminarea lucrărilor și/ sau 
Documentația standard (anexa nr. 13) 
confirmat prin prezentarea contractului 
de antrepriză sau subantrepriză, precum 
şi prin procesul verbal la terminarea 
lucrărilor;  

- Certificat de efectuare regulată a 
plății impozitelor, contribuțiilor valabil 
la data expedierii prezentei scrisori 

- Disponibilitatea de bani lichizi, 
emisă de o Bancă Comercială acreditată 
în RM cu prezentarea confirmării 
recente (eliberată maxim cu o 
săptămână până la deschiderea 
ofertelor). 

Subliniem că, informația solicitată să fie 
prezentată până la data de 06.10.2022, 
ora 17.00, la adresa de e-mail a 
Autorității Contractante: 
contabilitate.radeni.straseni@gmail.com, 
în caz contrar veți fi respins/descalificat 
din procedura sus menționată. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Standard Impex SRL În baza deciziei grupului de lucru al Primăriei comunei Rădeni nr. 06/10 
din 06.10.2022, privind achiziționarea  lucrărilor de construcție a unui 
complex de terenuri de joacă pentru o copilărie frumoasă localizat în satul 
Drăgușeni, satul Zamcioji, satul Rădeni, rl. Strășeni din data de 26.09.2022, 
prin procedura de Cererea Ofertelor de Preț cu nr. ocds-b3wdp1-MD-
1663138824790, vă comunicăm următoarele: oferta câştigătoare este cea care 
întruneşte toate cerinţele minime de calificare şi are cel mai mic preţ.  

           În procesul examinării şi evaluării ofertelor din cadrul Cererii Ofertelor 
de Preț, s-a constatat că, conform Documentaţiei Standard pentru realizarea 
achiziţiilor publice de lucrări, Anunțului de participare, Caietului de sarcini în 
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Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor 
Publice” şi solicitărilor expuse pentru Documentele solicitate şi alte condiţii, 
cerinţe faţă de operatorul economic, era necesar să prezintate acte 
suplimentare elaborate în concordanță cu cerințele cuprinse în documentația 
de atribuire, astfel încât să asigure prezentarea tuturor informațiilor necesare 
pentru evaluarea ofertei, fapt ce nu atestă prezentarea și elaborarea ofertei 
conform cerințelor stabilite pentru realizarea contractului.   

     Autoritatea contractantă al Primăriei comunei Rădeni, raionul Strășeni a 
examinat oferta  Operatorului Economic Standard Impex SRL, privind 
lucrările de de construcție a unui complex de terenuri de joacă pentru o 
copilărie frumoasă localizat în satul Drăgușeni, satul Zamcioji, satul Rădeni, 
rl. Strășeni din data de 26.09.2022, prin procedura de Cererea Ofertelor de 
Preț cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1663138824790 și oferta propusă a fost 
respinsă/descalificată în conformitate cu art. 17, Legea achizițiilor publice nr. 
131 din 03.07.2015 din următoarele motive:  

- Autoritatea Contractantă a solicitat conform Anunțului de participare 
publicat în sistemul SIAR. SAP MTender, pct. 7 Grafic de executare a 
lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare saptamână) (până la 
30.07.2023) Operatorul Economic nu s-a conformat cerințelor înaintate de 
către AC în anunțul de participare, nefiind stipulate denumirea lucrărilor 
pentru fiecare săptămîna. Totodată OE în graficul de executare a lucrărilor a 
indicat că executarea lucrărilor v-a avea loc la altă Autoritate Contractantă î 
decît Primăria satului Rădeni., fapt ce denote că OE n-a întrunit cerintele 
solicitate de către AC.  

- Autoritatea Contractantă a solicitat conform Anunțului de participare 
publicat în sistemul SIAR. SAP MTender, pct. 8 Declarație privind 
experienţa similară și/ sau Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate OE in sistemul SIA RSAP MTender a 
încărcat declarația privind lista principalelor lucrări executate fără anexarea 
contractelor și proceselor verbale de recepție finală a lucrărilor. Totodată OE 
nu s-a conformat cerințelor înaintate de către AC și nu a încărcat anexa nr.12/ 
13 dar formularul F3.10. 

- Autoritatea Contractantă a solicitat conform Anunțului de participare 
publicat în sistemul SIAR. SAP MTender, pct. 9 Declaraţie privind dotările 
specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (cu anexarea actelor care confirmă 
proprietatea/ arenda al utilajului, echipamentului). OE a încărcat în system 
Formularul F3.11. AC a solicitat să fie prezentată anexa nr. 14 din 
documentația standard. 

- Autoritatea Contractantă a solicitat conform Anunțului de participare 
publicat în sistemul SIAR. SAP MTender, pct. 10 Declaraţie privind 
personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. OE a 
încărcat în system Formularul F3.12 AC a solicitat să fie prezentată anexa 
nr. 15 din documentația standard. 

- Autoritatea Contractantă a solicitat conform Anunțului de participare 
publicat în sistemul SIAR. SAP MTender, pct. 11 Lista subcontractanților şi 
partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia. OE a încărcat în 
system Formularul F3.13 AC a solicitat să fie prezentată anexa nr. 16 din 
documentația standard. 

Totodată Autoritatea Contractantă menționează că Operatorul Economic 
nu a prezentat următoarele documente solicitate în anunțul de participare-
: 
- Informaţii privind asocierea  



6 
 

- Angajament terţ susţinător financiar 

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici - după caz; 

- Declaraţie terţ susţinător tehnic   

- Declaraţie terţ susţinător profesional  

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor, iluminat, apeduct, canalizare, etc. 

- Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (Complex de 
joaca pentru copii (topogan) zona de siguranta 9,8x8,3m, tomberon, banca, 
beton), etc. 

- Certificat de atestare tehnico-profesională (diriginte de șantier- din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor, iluminat, apeduct, canalizare) 

- Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimiii 3 ani 

- Disponibilitatea de bani lichizi, emisă de o Bancă Comercială acreditată în 
RM 

        În conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea achizițiilor publice nr. 
131/2015, autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale 
operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în Documentația 
de atribuire, iar la art. 69 alin. (6) prevede că, autoritatea contractantă nu 
acceptă oferta în cazul în care ofetantul nu îndeplinește cerințele de calificare 
și selecție, acestea fiind prevăzute expres la compartimentul 3 din FDA 
Criterii și cerințe de calificare, pct. 28. Ignorarea lipsei unui document 
obligatoriu inclus la cerințele de calificare, ar încălca principiul tratamentului 
egal, impartial și nedescrimatoriu în raport cu toți participanții la procedura 
de achiziție publică. 

În conformitate cu art. 31, alin. 5, lit. (b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016, 
privind Regulamentul achiziţiilor publice de lucrări, grupul de lucru a decis 
de a vă descalifica/respinge din motivul că, datele de calificare prezentate de 
dvs. sunt incomplete și nu îndepliniți, prin oferta tehnică propusă, cerinţele 
stabilite în documentaţia de atribuire. 

          În speță, urmează de menționat că potrivit pct. 41.1 din Documentația 
standard pentru realizarea achizițiilor de lucrări, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor, la caz documentația de atribuire, aprecierea 
corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi 
bazată pe conţinutul ofertei, totodată, potrivit pct. 41.2 din aceiași 
documentație, se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde 
tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, 
neavând abateri esenţiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau 
omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei, iar conform pct. 41.3 
dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va 
fi respinsă de către autoritatea contractantă. 

"A.S. Vest grup" 
SRL 

În baza deciziei grupului de lucru al Primăriei comunei Rădeni nr. 06/10 
din 06.10.2022, privind achiziționarea  lucrărilor de construcție a unui 
complex de terenuri de joacă pentru o copilărie frumoasă localizat în satul 
Drăgușeni, satul Zamcioji, satul Rădeni, rl. Strășeni din data de 26.09.2022, 
prin procedura de Cererea Ofertelor de Preț cu nr. ocds-b3wdp1-MD-
1663138824790, vă comunicăm următoarele: oferta câştigătoare este cea care 
întruneşte toate cerinţele minime de calificare şi are cel mai mic preţ.  
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           În procesul examinării şi evaluării ofertelor din cadrul Cererii Ofertelor 
de Preț, s-a constatat că, conform Documentaţiei Standard pentru realizarea 
achiziţiilor publice de lucrări, Anunțului de participare, Caietului de sarcini în 
Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor 
Publice” şi solicitărilor expuse pentru Documentele solicitate şi alte condiţii, 
cerinţe faţă de operatorul economic, era necesar să prezintate acte 
suplimentare elaborate în concordanță cu cerințele cuprinse în documentația 
de atribuire, astfel încât să asigure prezentarea tuturor informațiilor necesare 
pentru evaluarea ofertei, fapt ce nu atestă prezentarea și elaborarea ofertei 
conform cerințelor stabilite pentru realizarea contractului.   
     Autoritatea contractantă al Primăriei comunei Rădeni, raionul Strășeni a 
examinat oferta  Operatorului Economic Standard Impex SRL, privind 
lucrările de de construcție a unui complex de terenuri de joacă pentru o 
copilărie frumoasă localizat în satul Drăgușeni, satul Zamcioji, satul Rădeni, 
rl. Strășeni din data de 26.09.2022, prin procedura de Cererea Ofertelor de 
Preț cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1663138824790 și oferta propusă a fost 
respinsă/descalificată în conformitate cu art. 17, Legea achizițiilor publice nr. 
131 din 03.07.2015 din următoarele motive:  

Neprezentarea documentelor de calificare a Operatorului Economi 
solicitate de către Autoritatea Contractantă în anunțul de participare după 
cum urmează: 
- DUAE 

- Declarație privind experienţa similară și/ sau Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului (cu anexarea actelor care 
confirmă proprietatea/ arenda al utilajului, echipamentului) 

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor, iluminat, apeduct, canalizare, etc. 

- Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (Complex de 
joaca pentru copii (topogan) zona de siguranta 9,8x8,3m, tomberon, banca, 
beton), etc. 

- Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

- Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimiii 3 ani 

- Disponibilitatea de bani lichizi, emisă de o Bancă Comercială acreditată în 
RM 

        În conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea achizițiilor publice nr. 
131/2015, autoritatea contractantă evaluează datele de calificare ale 
operatorului economic conform modului și criteriilor expuse în Documentația 
de atribuire, iar la art. 69 alin. (6) prevede că, autoritatea contractantă nu 
acceptă oferta în cazul în care ofetantul nu îndeplinește cerințele de calificare 
și selecție, acestea fiind prevăzute expres la compartimentul 3 din FDA 
Criterii și cerințe de calificare, pct. 28. Ignorarea lipsei unui document 
obligatoriu inclus la cerințele de calificare, ar încălca principiul tratamentului 
egal, impartial și nedescrimatoriu în raport cu toți participanții la procedura 
de achiziție publică. 

În conformitate cu art. 31, alin. 5, lit. (b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27.05.2016, 
privind Regulamentul achiziţiilor publice de lucrări, grupul de lucru a decis 
de a vă descalifica/respinge din motivul că, datele de calificare prezentate de 
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dvs. sunt incomplete și nu îndepliniți, prin oferta tehnică propusă, cerinţele 
stabilite în documentaţia de atribuire. 

În speță, urmează de menționat că potrivit pct. 41.1 din Documentația 
standard pentru realizarea achizițiilor de lucrări, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor, la caz documentația de atribuire, aprecierea 
corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată 
pe conţinutul ofertei, totodată, potrivit pct. 41.2 din aceiași documentație, se 
consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, 
condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavând abateri 
esenţiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi 
înlăturate fără a afecta esenţa ofertei, iar conform pct. 41.3 dacă o ofertă nu 
este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de 
către autoritatea contractantă. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                          
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu este 

13. Reevaluarea ofertelor: nu este 

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) 
Lucrări de 
construcție a 
unui complex 
de terenuri de 
joacă pentru o 
copilărie 
frumoasă 
localizat în 
satul 
Drăgușeni, 
satul 
Zamcioji, 
satul Rădeni, 
rl. Strășeni 

SRL 
,,Gabrina-
Prim'' 

Conform 
caietului de 
sarcini 

836 923,75 836 923,75 1 004 308,50 
MDL 

 
15. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În conformitate cu: 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
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Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Standard Impex SRL 06.10.2022  e-mail 
"A.S. Vest grup" SRL 06.10.2022  e-mail 
SRL ,,Gabrina-Prim'' 06.10.2022  e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

17. 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). 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprin
derea: 

Cu capital 
 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
,,Gabrina-

Prim'' 
autohton 12/10 12.10.2

022 
452000

00-9 836 923,75 1 004 308,50 31.12.2023 

 
19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar 

în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, 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:  

 

            Petru RĂBDĂU_____________                                                 _________________ 
                       (Nume. Prenume)                                                                                                              (semnatura) 

                                                 
                                                                                                             L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.2 din 12.10.2022 .    
1.Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s.Scorțeni Telenești 
Localitate s.Scorteni  r-on  Telenești 
IDNO 1007601006324 
Adresa s.Scorteni  r-on  Telenești 
Număr de telefon 0/258/77236 
Număr de fax 0/258/77236 
E-mail oficial  Primaria.scorteni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Țurcanu  Ion 

2.Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de construcție si amenajare a stadionului cu 
zona de odihnă din s.Scorțeni r-nul Telenești 

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

 

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

Nr:   
  
ocds-b3wdp1-MD-1661336024905 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ 
ocds-b3wdp1-MD-1661336024905 
Data publicării:24.08.2022 

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://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661336024905 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:BAP nr.67 din 26.08.2022 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1661336024905 

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: [bugetul  local] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3116857.00lei 
 
 
 

3.Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:Primaria.scorteni@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
https://mtender.gov.md/tenders/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661336024905
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  
 

4.Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5.Până la termenul-limită (data 16.09.2022  , ora 17.00), au depus oferta 1  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ,, Strongboss Construct,, 1019606005017 Elena Melnic 
    

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL ,, 

Strongboss 
Construct,, 

       

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

Propunerea 
tehnică 

prezentat        

Propunerea 
financiară 

prezentat        

DUAE prezentat        
Garanția 
pentru ofertă 

prezentat        

Cerere de 
participare 
anexa nr.7 

prezentat        

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

Declarație  
privind 
valabilitatea 
ofertei anexa 
nr.8 

prezentat        

Graficul 
executiei 
lucrărilor 
anexa nr.10 

prezentat        
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Declarație 
privind 
Experiența 
similară anexa 
nr.12 

prezentat        

Declarație 
privind  Utilaj 
și echipament 
anexa nr.14 

prezentat        

Declarație 
privind  
personalul de 
specialitate 
anexa nr.15 

prezentat        

Lista 
subcontractanț
ilor anexa 
nr.16 

prezentat        

Informații 
privind 
asocierea 

prezentat        

Certificat de 
înregistrare 

prezentat        

certificat de 
efectuare 
sistematică a 
plății 
impozitelor,c
ontribuțiilor 

prezentat        

Avizul 
Agenției de 
supraveghere 
tehnică 

prezentat        

Certificatul de 
atestare 
tehnico 
profesională a 
dirigintelui de 
şantier. 
 

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  
Lei (fără 
TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
construcție si 
amenajare a 
stadionului cu 

SRL ,, 
Strongboss 
Construct,, 

2229580,00 1 buc + + 
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zona de odihnă 
din s.Scorțeni r-
nul Telenești 

* 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 

27,09,2022 SRL ,, Strongboss 
Construct,, 

Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Scr. Din 28,09,2022  

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: 

(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) 
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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) 

Lucrări de 
construcție si 
amenajare a 
stadionului cu 
zona de odihnă 
din s.Scorțeni r-
nul Telenești 

SRL ,, 
Strongboss 
Construct,, 

1 buc 2229580,00 2229580,00 2675496,00 

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

 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ,, Strongboss Construct,, 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 □ 

(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: 
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Denumire
a 

operatoru
lui  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL ,, 
Strongbos
s 
Construct
,, 

Cu 
capital 
autohto

n/ 

Nr. 
25 

12.10.20
22 
 
 

 45200000
-9 
 
 

2229580,00 2675496,00 30.08.2023 
 
 
 

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)? (/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. 

Conducatorul grupului de lucru pentru achiziții  

               Țurcanu  Ion____________                                 ________________________ 

                    (Nume,prenume)                                                                    Semnătura 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9


model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice E
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 01 din 12 octombie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Primaria Filipeni
IDNO . r007601004146

s. Filipeni, r.Leova
Nu f.:.dbte fon 026340236,060673t67
Num5-r de fai
E=mail oniidi filipenilv(@yahoo.com
Adresa de internpt

Carrcrzan Tudor, 02 63 4023 6

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

@Cererea ofertelor de preluri nlicitalie
deschis[ nAltele: flndicatil
Nr:

Tipul obiectului contrastuhii de achizife/
"acordului-cadru ,

Bunuri ! Servicii n Lucrdri n

Instrumente didactice dieitale in IP
Gimnaziul Filipeni

Cod CPV 30200000-1 - Echipament gi accesorii
pentru cornputer

Expunerea' motivuluiltemeiului'.privind
alegerea, piocedririi de atribuir e (tnrc azut
aplicdrii altor procedur,i decdt licitalia
deschisd)
.Pr..G..€.Gd,ura,' :at uire (s e va ;n;71sq' fun

,oanl porninfui guvernamental
wti"rt,iiiie Al.ion.md)

Nr: trcds-b3r,vdo 1 -MD- 1 6609052107 1 {t

Link-ul:
htfps :r/rntender. sov.m#tenders/ocds-b3 wdp I

MD-16609852rc1rc
Data publicdrn: 0l .09.2022

Platforma de achizltii nublice utilizatii achizitii.md; u elicitatie.md; n yptender.md

. li.l

Procedura a fost inclusi in planul de
: :t: ::: : : ::::t: :::::: la.€-h,iziff.:'plab'li fii

contractante
:rii

Da uNu
Link-ul citre planul de achizilii publice
publicat:
https:;/mtender. gov.md/tenderslocds-b3 wdp I -
MD16609052t*716



Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd

caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici Ei instrumente specifice de

atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizifie

fil.i"ltalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are SBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget
CNAS; nSurse externe; nAlte surse:

Valoarea estimati Qei, fdrd TVA) I 156480

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: nu sunt.

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

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire: nu sunt.

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare ;i aferente DUAE
prezentate de citre operatorii economici:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

Rezu matul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali surse utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere ;i
deschidere a ofertelor prelungit (dupa

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 28.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofettanli:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. Savexol SRL 1002600050325 Calalb Liliana
) BTS PRO 1008600064565 Bosdan Gnidas

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Savexol SRL BTS PRO

Documentele ce constituie oferta
(se va consmna prin: prezenlal, neprezentat, nu corespunde)

Specificatii tehnice ptezental prezentat

Specificatii de pret ptezenlal prezentat

DUAE prezentat |rezenlal
Garanlia de buna executie prezentat prezental



Documente de calificare
Se va consmna prin: prii:entat, neprezenldt,' nu coresputnde

Specificatii tehnice Drezeffiat ptezental
Specifi.catii de oret ofezentat prezental
DUAE pfezentat DrezenIaI
Cerere de participare pfezentat otezental
C eft ifi cat de- inre gistraro ptezentat orezenlat
Informatie privind asocierea pfezentat prezentat
D eclaratie privi nd I i sta principatelor livrarj
efectuate in ult.3 ani

prezental prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei ptezental rtezentat
Serisoare de sarantid baficara prezentat prezentat
Garantia de buna executie prezentat prezentat
Lista subcontractantilor si partea din
contract care sunt indeplinite de acestia

prezentat prezenlal

Declaratie privind personalul de :,

specialitate propus p/u implementarea
contractului.

pfezental prezentat

Declaratia tert suitinafor {inancar DtezgnIat prezental
Angajaraentiprivind sustinerea tehnica si
profesionala a ofertantului/grup.de
operatori economici.

prezefiat pfezental

Declaratie terta sustinator tehnic ptezentat prezentat
Declaratie tert sustinator profesional prezentat Drezental
Caiet de sarcini ptezentat orezenlat
Declaratii privind'dof arile specifice,utilajul
si echipamentul necesarp/u indeplinirea
corespunzatoare a contractului

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a confului bancar orezental prezentat
Garantia p/u bunuri de munim 2 ani Drezental prezentat
Declaratie privind .eonfirmarea identitatii,
benefi ciarilor efectivi si neincadrarea
acestora in situatia condamnarii pentru
participarea Ia activitati ale unei organizatii
criminale p/u coruptie,frauda si spalare de
bani

prezentat prezentat

Certificate de efectuare sistematica a platii
impozitelor,conffibutiilor eliberat de
lnspectoratul Fiscal.

prezentat prezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu
cerinlele din documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, nepreTentat, nu
corespunde (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de
calificare))



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

Denurniiea
lotului

Denumirea,
operatorului

economic

Piegut
Ofertoi
ff6rn

wAln

Cantitat
eqi

unitate i

de
mdsurd

Corespundbre
a cu cerinlele
de calificare

Corespundere
acu

specifica{iile
tehnice

Lot I
Echipament
multimedia
lingofonic

Savexol SRL
28625;A

50 ir +

Lot 2 Set de

tabla
electronica

Savexol SRL, 279300 7 ! f

Lot 3 Tabla
tip diiplay

IFPD
Savexol SRL 24750U 6 + +

Lat4'',,',.
Tehnica de

calcul
BTS PRO 320100 26

Lotul 5

Echipament
de retea

BTS PRO 1041€ !t f, +

Lotul6
VtoaU ae

lucru in
laborator

multimedia

Savexol SRL 65250 50 + IT

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespundereo clt cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu

specificaliile tehnice" , se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,,'" tlt cazul

necorespunderii)

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

ofertei cu cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului

anormal de scizut) s-a solicitat: 0.

Data
solicitirii

Operatorul
econonilc

Informafa
solicitati

Rezmatul rispunsului
operatorului economic

29.09.2022 Savexol SRL Prezentarea
informafiei lipsi
din documentele
solicitate

Documentele lipsl au fost
prezentate

9. Ofertanfii respingi/descalificafi: l.

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
BTS PRO lotul4 Lotul4 corespunde cerin{elor tehnice, nu

corespunde cerintelor financiare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



Pentru fiecare lot fi
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
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:

Preful cel mai scdzut fi
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n

Cel mai bun raport caiitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire,

se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate qi denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: 0.

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

Motivul reevaluirii
ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractulu i de achrzilie publici/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea
lotulrri

Dennmirea
operatorului

econonnc

Cantitate
$i unitate

de m[-sui5

Pit'b{ul , ,'' unitar
(fntn rvA)

Pre{ul.,totnl
(fflrI''TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

Lot 1

Echipament
multimedia
lingofonic

Savexol SRL
50 11450 286250 343500

Lot 2 Set de

tabla
electonica

Savexol SRL 39900 279300 335160

Lot 3 Tabla
tip display
IFPD

Savexol SRL 6 4t250 247500 297000

Lotul5
Echipament
de retea

BTS PRO 5 2082 10410 12492

Lotul6
Modul de
lucru in
laborator
multimedia

Savexol SRL 50 8785 6s2s0 78300

Arsumentare:

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

rl ea'umi,rea, op er,afu ului
"'';i6nolnlg ; , :,

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Savexol SRL 05.10.2022 SIA RSAP
BTS PRO 05.r0.2022 SIA RSAP

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizi/ii se realizeazd ln conformitate cu prevederile art. 3I al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul ?n care valoarea estimati a

contractului este mai mici decAt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1

din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

'll)6 zllein cazul transmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice
si/sau fax r

In cazul ?n care valoarea estimatd a

contractului este egal5 sau mai mare decdt
pragurile prevdzutela art.2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

I 1l zlle in cazul transmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax r
J 16 zlle in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice
si/sau fax n



(Setectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aqteptare, se efectueazd in

conformitate cu prevederile TITL\IL(I IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil
al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifieiacordul-cadru incheiat:

18. Informafia privind achizilii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd

doar tn cazul tn care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabililate

;i s-aincheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufosl aplicate criterii de

durabilitate):

prin prezenta dure de seamd, grapul tle lucru tleclard cd termenul de a;teptare pentua tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectut (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al

Legii nr. 131 din 3 iutie 2015 privintt uchizi(iite publice ), precum ;i cd in cazul depanerii

coitestaliilor ;i/saa recep(iondri rapoartelor de monitorizare' aceustea au fost exuminute 9i

sola(ionate.

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
si data

contiactului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

:::.:::::

Valoarea
contractului T"r-"rr O*

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

i:ili

,i
Y

Savexol
SRL

Capital
autohton

3t
12.10.20
22

30200
000-1

878300
105396
0

31

2

12.202

BTS PRO Capital
autohton

J6
12.10.20
22

30200
000-1

10410 r2492 alJI
z

12.202

A:J;'fi ffi", 
*n."t pentru ac hizifii publice d urabrle (DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contracU contracte a

lotului/loturiioi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate Qei MD):
(indicali 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:
Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-Prel n

Cel mai bun raport calilate-cost n



Prin prezenta dsre de seamd, grapul de lucru pentru achizilii coniirmd cotectitudinea desfisurdrii
procidurii de achizilie, fapt pentru care poartd rilspundere conforn prevederilor legale ln vigoare

Conducitoml grupului de lucru pentru achizifii:



1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

3. Сlаrifiсйri privind rlocumenta{i:t cle atribuire:

DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

xr, & diп -/?, l0. coz е

24 zruц 2022.14:53

Denumirea autoritйtii contractaMe ]щц.:tg|еlцl Gепегаl al I'olitici,,l ЙЛr
t-llutr. ClrisinйuLocalitate

101з6010000495
Stг. 'I'iгaspol l l/1

E-mail oficial el епа. со гdttIreaIrtt@) i gp. gоч, t.tld
Adresa de internet http://politia.n-rd/

I llcrlil CoгdullcallLr. (()22.1 SbS-Obtl,
с l etla. со гd lt rlcallLr (rD i

I)crsoana de contact (пt,tllle, p;;*;rJrhf.;
e-lllail)

Date сu privire la рrосеdurа cle аtriЬuirе:

Tipul procedurii de atribuiro o"licrte Licita!ie dсsсhЦ
_. l utjýuuга uе ac tat^ (duрd caz) Nr: ocds-b3_wdp 1 _-М D- l ý5 Q32 9 l 2 S aЙý

BtttrLtгi1'ipul olricctului contr:rctului .l. 
".hDltt./зqqЦ!Ццrщ4щ__

obicctul achizitiei Utlla.l spccializat реtltгLt Iabor.atot.Lrl лDNI aI
cerltгr"tlui teIlllictl-cгirllinalistic si cxl)cl.tizc
.iLrdiciaгe (гсреlаt)

Cod СРV +ZyUUUUU-)
lLхрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (ii cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
I)rосеdurа de atrilruiI-e (sa tlct iпctiii rliп cttcttal
р о r l u l t t l ч i gLtу е r п u п1 е п l а l 1.1. t l.t,,t. _ti1{11 4r /r,4,ii,11 ): | ц i | )

ц._о_9Ф:9:уqlр1 _Ц4I)- l 66 1256471224
Link-trl: httpirлlli;n-r.,:.gn,,,,.'йil/ibrlJcгs/oc,ls-

Цц{цLЩlQ.:!6 б l 2 5 6 4 ] 1 22 4'? lab,,,c о tl l t.ac t - tl о t i с с
QдГа pдbl iсirгi i :23. 08. 2022

Platforma de achizitii publice utiiizatй acnlZltl1.lnd

Шrk 
", 

l с- atг' р l 
."л, 

l -.fu Й Ir rП a i"l.LiГЙЪ-1l Lr tl l i с а t :

h ttp s : //ро l i t i а. rrl d/го/iid var tl с cd - pzt g,с - 1 у 1lс/ I i s tc
o"ЦLz!ii
I)ala:-
ПпГ.ir,

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

Апuп( de intenfie publicat in ВАР (dupd, са)

Tehnici gi instrumente specifiae de atribtrire
(dupd caz)

t,tcttalie еlссtгоtliсi

sursa de finantare I}цgе!c!e_,1J1!1

2(lЗ 000.00vаlgзIýз :!Цдцаtй (lai,.ftrd 7'VД

Data solicitirii сIаrifiсйrilоr
Ехрuпеrеа succintй а solicit5rii de сБrifiсаrе SLrbieottrl ?rrtгсЬirгii : Vогtсх cLr сспtгi lilga

!1]19!2al9,_!|_t,t-tgйnl si ctltlcгclizirli car.c tzi tczil

IDNo
Adresa



пlах ima] а, ЯЙЙЙ,,Ъ;rj .ii .i rti.i ссi i parll crl t LI l

зj"r,r*l:;:::, :,о"о 
л.u,,, ;;; ;ffil чаlоr.i,сееа се irrсЦсd conГtrzia.

ConIilr.lll йБturi,i ,Тс й,.i,il. iitczlt .l.]itr.i.L, 
1.,"

;i:.;,,,1l::11,.]: :' 1."1, 
tr 1 i l а j rr I л.r'. 2 8r.'rl г1 ltll. iitt.vileza пlахitllаlй cJc 3-500,,r;,r. i"'*,r.l"n,i,'i'Ji,"i:;itrtila,julLri cu viteza. tllaxi,,,lila ZiOO"r,,,, tllai tl-tat.cоlЪгtа va fi acccptirtй.Data t.uпйitБii

29 аug2\Ц6.1О

zц цgrtбzц r4,jз
-S Lr bi ectui Бтйъr.i i, р,rr, ilii vo r.tcx cLr ccll t r.i lir gli

Н:.:?:::: j: :1i:l,,l 
.l.,,ul].i,,i',;;'.;;,;' MocI cicIirllc!iorla.e: ccltltirlLlLt / .;-";;,,,;;;,; :'S; l;ii'llJ::,,cii echipalllcrltLrl clat 1гсlrLriс S;j rli.r,',,.--,',,-.. v9rlt}/c.lllUll{.Lli ClalI tгс[rLttс stl cl ispirrl2i clc

;Jli [l :jll:H,::l,.::."..1 J)L.1.1 ] ) i tiI -.;,;,.,,, t i t l t Ilt r i t I i
ц]ц{9l ччдчLgl!9 цс",,i; ;J;ii;,;

U*oun..

t-Iti i а,j u t p.ol, *- d;- .ir,Ъ''ойй,,i'"'.. 
u n,,,,-, i.

H:i:;,;i.,j,,,;ll.":l:,,,].,,,l,", Ь;.;;;;;;;1гL ) 1lcrlt t_,*-Ч:l; р ц]rL i 9 iL itl_tсl 111|,-,, i,ii,,, l -i Б ,;i i;],, 

"":

QдЩ_lдапs"rlt..ll

r-щдда-mпU*oun

,ll ?;::], ]lЙtlarjil РБrri tllrrLirll .i., r],]ic,stli.llI.c ltгаlеi dc licitalic
ItltгсЬагс: Spurlcti l,-
Ф{чп*:5.' irr;, r rl,..j ;.:, 

n "' li С l r 1l l i с ll tir s i s 1 с tll l t

ffq;лiLл.,ч цt z о .Й"ЕФlцjil 
r,Бt БiйlеI)ata trапsйБii

l scpr 2022, lз,]Фplodificйri operate in clocumentafia cle atribuire: пu sunt

11_пй 
la tеrmепч|-liщitй (da ta 78.07.2022, oral3:00), au tl

lr|r(,r 1,1all| ;rrlvIntt оf'еrtеlе сlерusе 9i tlосuпtспtеlе tle c:tlificarсitrе орсгlltоrii есопоmiсi: ,llrrUlltele tle c:rlilicarc;i аl'сгеlrlе l)tJAI,] 1lt.llzeltlatc rlc

Nr.
:ut,J, atl tlcдrtts rll.сгtа (l tll.cl.tartli:

lDNo Asocia[iil

,._ :tdlninist]-4t9lijLovalclLlc Магiаtlа
StcгbcrПirlna--
Pct,ct,t с'"r.,п 

t* 
-

l.
^, l00660200324i

-l.
] 003600l l 7582
l()0560003356,

Denumire document Denumirerr lqдЦui..опоmi.,,VMS_CoMT^Nп;; ..]\4ctatlcot.Colll;
..(jI]ci-MLI),, SRL

I)осu mепt"iй. ъйъ]iiu й пrъ.tа 
"'

_с \у с'!!!чl]ц|J!1!_J!зз!! 
| а | L l1!Pl.? z е п t а |, п 1,1 с ( ) l. с,\,

itlcatii de

9gцq de priilcffi



9qцГоfд14rlеЙ 
-,19uccIat,al ic llгivirrd чаl,,Бiйrеа

OlCl'[CI t)cll11,1l I) iill,.ol; ). / л lо(Lщtа 
Q9_0 0 de z,ile

Сегt i flcal а; ;;;ьл;ьг; icertificat echivalent се сопfiгпr

Dепчmirеа
lotului

йtТПБ"
chimicй

сu сеriп{еlе solicitate:
Dепumirй

operatorului
*.- ccongtnic
..VмS-(,омрлNlЕ-

SRL
..мi;rйi,'. Сой'.ýГ
..GRG-N4LD,,SRL

l lrrсlul
оfеrtеi

-@ЩТVд)'',

СоrеsрчпdеЙа
cu сеriп{еlе de

саlifiся ro

С'оrсsрuпdсrса сu
spccilica tiilc

{ eh ll icc
176 000,00 +

+

-}-

_2n l00,00Lot 2 Vоrtех cu
centrifuga. з4 l85.00

l-

Ctl
;:][;T::',-ii: 

ВvаIuаГеа telrllici а 1bst еfЪсtLrаtd cle сдtrе сеrltгttI t.t-,,-'i.n-.,.i,,-.,n,,,,.,,. 
;i схllс 1iz

8. Репtru clucidrrre

i*jЦЦi#fi:1 
J Ж;": l lT; j' ; : Ж i] I ;;::: ?;;1 ffi :, ;: lh H l;:;fi ;; i, ;i ; 

j :;:i :l: : ::;;i:,,

9.

10.

l1.

12.

ofcrtan fii rcspi llqi/clescalifi ca(i : ll u su пt
Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr: Репtrч toate loturile
criteriu| de atribuire aplicat: Рrеful cel mai scйzut

;:",iJ,," 
ехаmiпйri, еvаluйrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr clepuse iп cadrul рrосеdчrii de atribuire s-a

IпrоrmаДа ЙПБББ ltezu пl а tril i,iip u,ii,il,i i
tgl ц!ц! ссопопriс

19.09.2022
(sсrisоаrеа
пr.34/12-
120t din
19.09.2022)

CoMPANIE,,SR[,
S-a sol iсitаГрr.еЙЙЙ СооЙr.,rt"Ъi
-,.Ii.арогtLrl cJe ечаluаге tlrlal, Nг, tlй t'drn 

_12.07,2022. clibcr.at 
' сi" i;

,,СегtМаtСоtl'';
- 

.AvizLrl sаtlitаг Nг. Р- 1456В/2022 clitl0l .07,2022, еIiЬегаt cle Дg.,rii;;
Na.(iorlala cle SДпёtаtе PLrblicД;
-..C-]q,tificattll clc асгесlitагс хr. LI-044
dirl 07.02.20l В,

;ллл. _ 
Ргоiссttrl l)clltl.tl clLlln1l tlсlаDоl,аlог ctt tlisa. .,VMS-06.44.' ..,."Ltгtllеаzб. а Ij ргорtls sрге achizitic

il'с9ццl gi о Гоtоgгаljе а acestLlia

(,)llt't'il 
l tlt.tt l cctll l о tt t i с,, 1r,:.",_],,,,,cloctttttcll tclc.

Denumirea
lotuIui

Dепumirеа
operatorului

cantitate.si
unitate de
misurй

Рrе{ul
unitar

fhri ТVА

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

PrefuI totaI
(inclusiv

АtгiЬLriгеа colrtгactttit-ri cle achizi[ic рLrЬliса/асогсlrtlLti-сас]гu:

-l

-{



Niqa сhimЙ

Tr.f* *
centrifuga.

,,vMIS-
COMIPANIE,,SRL

,,GBG_MLD,,SRL

3 buc. 58 ббб,б7 176 000,00 211 2оо,о()

3 buc. I I 395,00 34 l85,00 41 022,{)0
Апulаrеа lotu rilоr din рrосеdurа de achizi{ie publicй:

Агgulllеlltагс: Sc atluleazi dill lllotiv cit l-tt-t а 
'clst 

clepLrsё tlici tl оlЬгtа.l3. Iпfоrmаrса о;rсrirtоrilоr есопопti,
-Dеnu#-,---:1Y:tlеciziilеgruprriuitlelttсrtl;lcnll.tlасlrizi1ii:

i|]_:1тi]gзЧЗ rс рсп t r u iп с h ei е rеа ctl п trас tu l u i :

;;, ,-,,; ,; lj l ,li t .jctt preveclerila 7't7'1,tJLul jr Cap'ittllt,tl r ('atcuttctt,|r-o"'T'rrrrrnttitli) ч/ r.,,,riL,l,.,i (.il,il ttl l?allttlllir:ii14rl lclovct).

l5. Сопtrасtul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

а) in tenleitrl аlоtr-rгi: -t'l' 71alirl' (1) lit, а) clin l-cgea пг,lЗ] /2OtSpгivillcl achiziriilc publicc. tlt.tllitlclat.cic

Lot. З ''illst
gL 1,oi .u ,upo.i f#l:']::'.:iT:"';i';:ff;,H;.',;T,ЦT1J ';,I"jiЖ 

;:";il,.o;l11,1 (:;;,1;
iliiJli.:., j,ll,i;-у";ф;;}, j:ЗjlI;Ё.:|lfrii, 

,l:h:,,,,Rcspira1o 
,, Lo[ в .il.b.ro,i 

,r.

D.numi."a орЙБ"uЙ Data transБitйii Mtlcla li ta l с,,,ii, ti,, ii, iiiir.,."циs-сщцq{М;ýТrТ
Gl,]_G_-мLD,;ЪтГ

28.09.202'
соr Соmо'SRГ е -tltu il2ý.09.2022

In cazttl in са.е iыйй.st;,lии й",rt,-й;й
:i:: 

,li1'lnica decit рrаgtrгilе p..ua*'ia агt.2aliIl. (З) aI l-egii rlr.. iз r*cin з i"i;. zoil'i],iii,iachiziliile pLrblice

Хб zile i,l cazi,i tiaIlirllirci.ii .,,,,.,r-,,ii.ai,]ii 
1rr.irlgllееr_ФчЦqЦqq si/saLr 1ах rl

I_]. I l ziIJl ..,,r.,l,,"',,,,,r,i,l,сгii c,lrllrrrlicllr.ii
РД'l]Щ]94с_е_ 9]991г9ц i се ; iAar-r ra" 

t""'
ln cazLtl iп саrе й;;ББrt""й;;йt,".t,Бi
este cgalй sau nrai lllаге decdt p,;*";ii;'
1lгечйzutе la агt. 2 аliгl. tзl ,r r-.gi]l,r.l з l din З!ЧЦLОL! рrrу:ц4 itgЦiririir. p.,b]i.." '

t_] I I zile ill caztlI tIallslllitcl.ii .n,,,,,,,;.n,.i; 
1r,i,,gЦЧql{glUqцgq;1usаu Iix ;' ""

п t 0 ;Е i,, .Ъ7ййiйiй;j, ;;;;.i;,;i.,,
р{цrдllЦ199ýls9t]9цq9ji Z. о u iъ* 

"о"'"

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

,,G ll(J-vl 1.1),, Sltl.

intrepri
пdеrеа:

I Numйrul
qi data

contractului/
асоrdч|ui-саdru

Cocl
срч

vltllllt l.clt ctlll l гltcl tt l rli
'I'c1,1ttc,tl rle
yrtllr llili ltr(с

al
conll,acttlIrli
/асrlгtlu ltli-

cittlrtl

fйrй ТVА ilt cltts iv
т,чА

Capital
social

l 59-
BN 12,1о.2022

!? Lп
о'\ О
c,t О
! ч

176 000,()0 2l l 2()0,0() з1.12.2022
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DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice Repetat

Nr.01 din 12 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanttr:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Primaria s.Slobozia

Localitate s.Slobozia r-ul Stefan Voda

IDNO 1007601006254

Adresa s.slobozia r-ul Stefan Voda
str. Stefan cel Mare

Numir de telefon 0242 -292- 6 4, 0 683 6321 4

Numlr de fax
E-mail sloboziapri mar @, gmai1. com

Adresa de internet
Persoana de contact Malcic Zinaida

Tinul procedurii de atribuire aplicate COP

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cadru
lucrdri X

Obiectul de achizi{ie Construclia terenului de minifotbal
s.Slobozia r-ul $tefan Vodd

Cod CPV 4s20000-9

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii ahor proceduri decdt licitalia
deschisd sau cererea ofertelor de preluri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
proce durii de atribuire)

Nr:21064228
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD- 1 663828 1 7 7 516

Data si ora deschiderii ofertelor Data:03.10.2022 I Ora:15.00

Anun{ de inten{ie publicat in BAP Nux Dan
Data:
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invitafia de participare transmisI

Nr 21064228

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1 663828177 516

D ata pub lic driil 22.09 .2022
transmiterii:

Tehnici qi instrurnente specifice de

atribuire
Nun acord-cadrun sistem dinamic de

achizilien licita(ie electroniclX
catalog electronicn

Sursa de finan{are Buget de stat X
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: findicatil

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 1115000,00



4.

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SCARTEH SRL 02.10

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

ModificIri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost operote modificdri)

6. Pin[ la termenul-limiti (data 03.10.2022, ora15:00), au fost depuse I oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 03 octombrie ora l5:00.

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentlrii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7, Documentele ce constituie oferta:

5.

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea orreratorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rlsnunsul la demers Expunerea succintd a rispunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nun I Dan

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

Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data:

Termen-limit[ de depunere qi deschidere
a ofertelor prelungit

Nur
Da n Cu zile

Denumirea operato rilor
economici

IDNO Asocia{ii/administratorii

SCARTEH SRL 1013600018440 Ignatov Arcadie

Denumirea
operatorilor
economici

SCARTEH SRL OE OE

DUAE +
Garanlie pentru
ofertd,Zoh +
devizele locale
aferente ofertei +
Certificat de
atribuire a contului +

2

Indicali sursa utilizatd qi data publicdrii:



bancar
Certificat privind
lipsa creanlelor
fala de bujetul
public nalional
calculate inbaza
mandatului de

executare eliberat
de Inspectoratul
Fiscal la data
depunerii ofertei

+

Certificat/Decizie
de inregistrare/
Extras din
registrul de Stat al
persoanelor

iuridice
Ultimul Raport
Financiar pentru
aru;/,202l

+

Declaratie privind
dotdrile specifice.
utilaje
specializate
pentru amenajarea
qi construclia
terenurilor
sportive, inclisiv

I pentru amenaJarea
I si deservirea
I i"..nr.ilo.
I sportive cu

I acoperire
I artificial6.

Declaralia privind
personalul de

specialitate propus
pentru
implementarea
contractului

+

Perioada de

garanfie a

lucrdrilor
+

Cifra de afaceri
mai mare de un
milion pe ultimii 3

ani.

+

(Informal ia pr iv ind do cument e I e pr e z ent'

neprezentdrii)
Constatlri/Comentarii (dupd caz) :

8. Modalitatea de evaluare:



Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile X

Alte limitdri privind numdrul de loturi
care pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

(Informalia privind corespunderea OE cu specificayiile tehnice se va indica prin: ,,+ " tn cazul
corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Criteriul aplicat *Denumirea qi numirul lotului (aceastd rubrica se va completa fn
cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai
multe criterii de atribuire)

pretul cel mai scAzut tr
costul cel mai scdzut X
cel mai bun raport calitate-pre! n
cel mai bun raport calitate-cost n

Nr.
Iot Denumirea lotului

)c(

o)d

q)

q)

D

0peratori economici

F
)CB
L,d
L

()
E

ooo'=6r
EO

=d
trtE

,'i ovo
o.

F
)d
,Cg

o

ooo'=
-go

!, ,9
,:ovo

o"

F
xd

E

()
o.

ooo=
Et o

;io
,'1 o

@

I

Constructia
terenului de
minifotbal

s.Slobozia r-ul

$tefan Vodd

conf
orm
listei

cu

canti
talil
ede
lucr
6ri

lucrlri Nr-
$o\
N

+

cq
o)

U

SCARTEH
SRL Denumirea

OE



ConstatirilComentarii (se completeazd tn cazul tn care speciJicaliile tehnice ale unui oE nucorespund cerinlelor stabilite tn documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informa{ia privind factorii de evaruare se prezintr astfer:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: celmai bun raport calitate-pret sou cir mai bun raport calitaie-cost)

* Informafia privind rezultatele licita(iei electronice:
(se va completa tabelul de moi jos tn cazul aplicdrii licitayiei electronice)

Iasamentul of""t.l,

Denumirea factorului de evaluare si
ponderea fi ecirui factor Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului
'se va indica punctajul

Denumirea operato rului
economic

Runda I Runda 2 Runda3

Lotul I Pretul firl TVA Pre{ul fIrI TVA Preful flri TVASCARTEH SRL tt94 /'21,00

C

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului
ecnnnrnin

Preful ofertei flri
TVA/Puncta.iul acumulatLotul I I SL'AR 'EH SRL 1294721,00

12. Pentru elucidarea unor necraritrfi sau confirmarea unor
ofertei-qi/sau operatorurui economic (incrusiv justificarea
cerin{elor stabilite in documentafia de atribuire l-a soricitat:

date privind corespunderea
prefului anormal de sclzut)

13.Corespunderea operatorului economic
documenta{ia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
Data prezentdrii documentelor confirmativel

Operatorut economic Documentul

Ei/sau
ihforma{ia
solicitatl

Data transmiterii Rispunsul operatorului

clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in

I



Denumirea operatorului
economic

ffirmative privind selec{ia qi calificarea
OE conform documenta{iei d* ut ibrn" (irr!"tiu DIAE) 

,

Lotul I \

$o
a)
\

Operatorul economic
Lotul n L

:iqr
a)
\l

Operatorul economic

14. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economici Motivul respinserii/descalifi cirii

NotI* in cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu o corespuns cu

cerinyele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la PcL 14.

15. in urma examiniri qi evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuirerinbaza
deciziei grupului de lucru nr.01 din 04 octombrie 2022 s-a decis atribuirea contractului
de achizi{ie publici:

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

NotI* Informarea operatorilor economici implicafi tn procedura de atribuire despre deciziile

grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii

nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

n cazul in care valoarea estimatd a X6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

contractului este mai mici decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3l din

miiloace electronice si/sau fax
tr I I zile in cazul netransmiterii comunic6rii

3 iulie 2015 privind achizitiile publice n miiloace electronice qi/sau fax

Denumirea
lotului

Operatorul
economic
desemnat
cAstieltor

Cantitatea Pre{ul unitar
fIr[ TVA

Pre{ul total firl
TVA

Pre(ul total cu
TVA

Constructia
terenului de

minifotbal
s.Slobozia r-ul
$tefan VodI

SCARTEH
SRL

conform
listei cu
cantit6lile
de lucriri

1294721,00 129472r,00 1553665,00

Total

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SCARTEH SRL 06 e-mail



In cazul in care valoarea estimatd u | tr I I zile in cazul transmiterii comunicdrii
contractului este egali sau mai mare decdt I prin mijloace electronice Ei/sau fax
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii | tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile I prin mijloace electronice qi/sau fax

lice

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de aEteptare, se efectueazd tn conformitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, Si implicit,

nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULUI U Capitolul
art. 261 (1), 264 @ si 265.

24. Contractele de achizifie incheiate:

25. Anularea procedurii de achizifie publici:

in temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cuzurile previizute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 13I din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd
tn cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achix,ilie, fapt pentru cflre poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoare,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Eremenco Svetlana

L.$.

ffi

N
r.
dt
o

Denumirea
operatorului

economic,
(rDNO)

Numd
rul

contra
ctului

Data
contractului

Cod CPV

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractul
ui

firi TVA cu TVA

1

SCARTEH
SRL

26
12.t0.2022 4s20000-9 1294721,00 l s5366s,00 31.12.2023

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice п

xr. ,l { ai" УJ /0, d-OаR--,,

Asentia Nationalй ntru sйпйtаtе publicй
rnun, Chisi
l0l860l00002l
str. Gh. Asachi, пr. 67А
(022)574519

achiziti
www.ansp.md
Сhiреr Natalia

1. Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапti:

Dепчmirеа autoritйtii contractante

Numйr de telefon

Adresa de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

2. Date сu рriчirе la рrосеtlur:r de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate пСеrеrеа оfеrtеlоr de рrе{uri пLicitalie deschisa
пАltеlе: flпdicatil

l)rосеdurа de achizitie rереtаtй (dup[t cctz) Nr:
Tipul оЬiесtчlчi сопtrасtчlчi de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri п servicii п Lucrйri п

Obiectul achizi{iei Servicii de asigurarea protectiei 9i securitali
cibernetice(repetat)

Cod СРV 12261000-2

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа рrосеdчrii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se vа iпdiса diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
yllyt l,t,, m l е пd е r. g оч. mdl

Nr: осds-ЬЗwdр 1 -MD- l 663767986462
Link-ul:
https ://achiziti i.md/roipubl icltender/2 1 0б42 l 3/l ot/ l l 60 l 4 ý 3

Data publicйrii:
platforma de achizitii рчьIiсе utilizatй п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а frrst inclusit iп planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

пDа пNu

content/uplo adsl 2022 l 0 1/Р lanu l-de-achizitii-2022.pdf
Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd
caz)

Data:

Li"k*l,
Tehnici Ei instrumente specifice de
atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie пLicitali
electronicё oCatalog electronic

Sursa de fiпапfаrе пВчgеt de stat; пВчgеt CNAM; пВчgеt CNAS; пSuгsе
ехtеrпе: пАltе sчrsе: [Iпdicatil

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd TVA) з00 000,00



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se vа completa iп cazul iп care aufost solicitate сlаrфсdri)

4. Моdifiсiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se va completa tп cazul tп care aufost operate mоdфсdri)

Data solicitйrii clarifi сirilоr 1.22 sept2022, |4:06
2.2З sept2022,16:02

Dепumirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе 1. Interfata administrtorului de sistem.

lпtrеЬаrе: Buna ziua! Сеriпtа 1.2 - Сеriпtе gепеrаlе:
1.2.1 Interfata consolei de management sй fie in limba
rоmапа. 1.2.2 Interfata clientului de securitate, care se
instaleaza ре statii si sеrчеrе, sё fie iп limba rоmапа.
1.2.3 Manualul de instalare а produsului sl fie in limba
rоmапа. 1.2.4 Manualul de administrare а produsului s5
fie in limba romana. Аýа posibi|itate аrе numai
BitDefender dеоаrесе este uп vendor cu originea din
Romania. Rog sё modifica{i cu о limba interna{ionalб -
limba Engleza. Уd, rugйm sб retineti сб aceste cerin{e,
atunci сбпd sunt utilizate, afecteazi numai
administratoriide sistem 9i пч utilizatorii fina|i.
2. Cerinta 1.2 - Cerinte generale:
iпtrеЬаrе: Вчпа ziua| 1.2.1 Interfata consolei de
management sё fie in limba rоmапа. 1.2.2 Interfata
clientului de securitate, саrе se instaleaza ре statii si
sеrчеrе, si fie in limba rоmапа. Rugi, sй modificali
cerinta ре limba interna{ionalЁ dеоагесе рur limba
rоmбпб este numai de BitDefender cu originea din
Rоmбпiа. iп cazul dat face{i rеfеriп{а la un anumit
рrоdчсёtоr. Mullumim!

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului 1. Cu siguranta са consola de management poate avea si
alte limbe internationale, insa una din limbele pentru
interfata consolei de management песеsаr sб fie in limba
rоmапа. Manualul de administrare а produsului poate fi
tradus de dumneavoastra in limba rоmiпа. Mentionam
са este precizat la cente obigatorii urmаtоаrеlе: - Se va
oferi manual de instalare si administrare а produsului
ofertat in limba rоmапа si engleza.
2. da im limba rоmiпЁ

Data transmiterii 1. (23 sept 2022, ll:40)
2. (2З sept?022,16:40)

ltezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limit5 de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[IпdicaYi пumdrul de zileJ

5. Рiпi la tеrmепuI-limiti (data _04.10,2022, оrа14:30), ач depus oferta _1 ofertan{i:

I\r. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. RTS oNE 1 0 1 8600009979 CELENENCO VITALIE

2



б. Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare 9i аfеrепtе DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

Dепчmiге document
Dепumirеа rаtоrulчi economic

RTS oNE Ореrаtоr
economic 2

Ореrаtоr
economic З

Ореrаtоr
economic п

Documentele се constituie oferta
vа сопsmпа рriп: prezeпtat, пе 'at, п1,1 core

Рrорчпеrеа tehnicб ргеzепtаt
Propunerea fiпапсiаrб ргеzепtаt
Dt jдЕ рrеzепtаt

Documente de calificare
se vа сопsпlпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtа ,пuс

DUAE preZeIltat

Oferta fоrmulаrul F3.1 prezentat

Specificat tehnice (апеха пr,22); preZentat

Specifica{ de рrе{ (апеха пr. 2З); pгezetltat

Оfеrtапtul ча рчпе la dispozilie
cel putin о реrsоапб calificat5 iп
calitate de auditor intern репtrч
sistemul de managment al
securitЁlii informa{iilor conform
ISO/IEC 27001/20l8 iin cazul
aparitiei рrоЬlеmеlоr de
securitate.

prezentat

Declara{ie privind confi rmаrеа
identitёlii benefi ciarilor efectivi 9i
пеiпсаdrаrеа асеstоrа iп situa{ia
condamnбrii репtrч раrtiсiраrеа la
activitati ale uпеi organiza{ii sач
grчрбri criminale, pentru coruptie,
frаudй si/sau sрilаrе de bani,

prezentat

Аutоrizаrеа de la рrоduсltоr
pentru vinzarea produsului се
сопfirmё dreptul ореrаtоrчlчi
economic de vinzare а produselor
de рrоgrаm ре teritoriul RM
(documentultrebuie sб
fie рrеzепtаt in limba rоmiп1 sau
cu trаdчсеrе autentifi catй notarial)

prezentat

Gararr{ia pentru ofertб 2О/о ргеzепtаt
Minim 3 arri de ехреriепф
specificё
in Drеstаrеа serviciilor similare

prezentat

Compania trebuie sб de{in1
sistemul de inregistrare а
ареluгilоr de suроrt qi mепtепап{i
sau dеsегчiге

рrеzепtаt

Copia ultimului rароrt financiar
cu qtampila BirouluiNa{ional de
Statisticй sau сч prezentarea unei
recipise privind сопfi rmаrеа
iпrеsistrёrii si чеrifiсtrrii on-line

ргеzепtаt

Copia Extrasului din Registrul de
stat al реrsоапеlоr iuridice

prezentat

J



Copia certificatului privind lipsa
sau existen{a rеstап{еlоr fali de
bLrgetul public national

(Idorma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdica tп сопfоrmitаtе сu сеriпlеlе diп
dосumепtаliа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

t,ot lSe
asigurar

;i securi
сiЬеrпеt

Da

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Соrеsръtпdеrеа cu specфcaliile
lеhпiсе" , Se va сопSеmпа рriп; ,,+" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-'' |п cazlпl песоrеiрuп-dеrt|r)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
сеriп{еlе stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

ta solicit:irii Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрчпsulчi
operatorului есопоmiс

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

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

Denumirea
lotului

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Рrе{чl
ofertei

(йrа TVA)*

cantitate
si unitate

de misuri

Corcspunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice
t lservicii de
gurаrеа рrоtесliе
;ecuritбlii
,еrпеtiсе

RTS oNE 296 994.00 500 stalii + +

I)enumirea rаtоrчlui economic Motivul respin gerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitari privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritегiчl de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ul cel mai scizut п
costul cel mai scizut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire,
indica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

Se vor

4



Factorii de ечаlчаrе yаlоаrеа din оfеrtf, Punctajul саlсчlаt
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ропdеrеа
Denumirea operatorului economic п Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Dепum re factorul п Ponderea

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Ьuп raport calitate-

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa tп cazul tп care ofertele au fost rееvаluаtе repetat)

decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicй/acordului-cadru:

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

lucru репtrч achizi|ii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art. 3] al Legii пr. ]31 diп 3 iulia
20l 5 priviпd achizisiile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

l"
miiloace electronice si/sau fах п
п 11 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii

in miiloace electronice qi/sau fax п
П 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prirr

miiloace electronice ýi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii

miiloace electronice gi/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ] 3l diп 3

iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aqteptare, Se фсtuеаzd tп coпformitale^

)

пlаl

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

14. iп чrmа ехаmiпiri, evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de аtriЬчirе s-a

Dепчmirеа lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ;i
unitate de
mйsurй

Pre{ul unitar
(fhrП'I'VА)

Pre{ul total
(tliri ТVА)

Рrе{чl
total

(inclusiv
тчА)

Lot lServicii de asigurarea
protec{iei 9i securitilii
cibernetice

RTS oNE 500 sta{ii 593,98 296994,00 з56392,tt()

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitcl,c

RTS oNE 09.|0.2022 [se sресфсd SIД RSAP, e-mail,
fax, postd, etcl

n cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este mai miсй decit pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice
in cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este egalб sau mai mare decit pragurile
prevlzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice



Dепumirеа
operatorului

economic

Intreprintl
еrеа:

Cu capital
autohton/
Сu capital
mixt/asocie

rel
Сu capital

strйin

Numйrчl
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtului

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului/
acorclului-

саtlru

йr:i ТVА inclusiv
TvA

_ч19,, 612 1з.|0.2022 72261000-2 296994,00 з56392,80 з|.l2.2022

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea
Moldova).

17. Contractul de асhizi{iеlасоrdчl-саdгч incheiat:

Теrmепului) al Codului Civil al Republicii

18, Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achiziyie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loluri репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

рriп рrеzепtа dare cle sеаmd, grupal de lucru cleclard сd tеrmепаl cle aEteptare peпtru iпсhеiеrеа
сопtrосtului/сопtrасtеlоr iпdicate afost respectat (ехсерtrtпd cazurile preydzute'di art.3) аIiп, (3) al Legiiпr, 13] сliп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum qi сd ii cazal depunerii coпtesta)iior qi/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmi:iпаtе ;i sotuyioпite.

Рriп рrеzепtа dare de seamd, grupul de luсrа репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii proceclurii
de achizilie,fapt репlru care роаrtd rdspundere сопfоrm preyederilor legale tп vigoare.

Ач fost aplicate сritегii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

vаIоаrеа de achizi{ie сч ТvА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i sumа сu ТVД)

codul Срv al lotuluilloturilor репtru care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtrч lоtчlлоturilе репtrч саrе ач fost
ap|icate сritеrii de durabilitate:

Prelul cel mаi scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| а

Cel mai Ьuп raport calitate-cost п

", / ý _.{ АаL,д _л _ Т*Я\-;

;i ш#dш.i
-'Lf(,ýП.."s;
Хр?;;;;l.'ФZ

(Numе, Рrепumе)



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziln publice v
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 12.10.2022

1. Date cu privire la autoritdtea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primaria comunei Marrnrct
Localitate satul Marinici
mNo 100760t006726
Adresa s.Marinici, raionul Nisporeni
Num[r de telefon 026444236
Numir de fax 026444238
E-mail oficial marinici.nisooreni@smail.com
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-

mail)
Zaharia Valentina, 07 67 3 | 1 66

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de prefuri rlicitalie deschisd
rAltele: flndicatil

Procedura de achizitie reoetati (duodcaz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cad ru

Bunuri r Servicii r Lucrdri v

Obiectul achizi{iei
,, Proiect de executare privind forarea sondei
arteziene de exploatare -exploatare in scopul
aprovizionirii cu api a pirtii de sud-vest a s.
Marinici, r-nul Nisporeni"

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guy ernament al www. mtender. gov.md)

Nr:21063422
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 662982553 822

Data publicdri 14.09.2022
Platforma de achizi{ii publice utilizati V achizitii.md; r e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoriti{ii contractante

VDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun! de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie nlicitatie
electronici nCatalo s electronic

Sursa de finan{are vBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (lei, frrd fVA) 764440.00



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziln publice v
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. i din 12.10.2022

1. Date cu privire la autoritdtea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria comunei Marinici
Localitate satul Marinici
mNo 100760t006726
Adresa s.Marinici, raionul Nisporeni
Numlr de telefon 026444236
Numir de fax 026444238
E-mail oficial marinici.nisooreni@smai1. com
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-

mailt
Zaharia Valentina, 07 67 3 | 1. 66

2. I)ate cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de oreturi rlicitatie deschisd
rAltele: flndicatil

Procedura de achizitie renetati (dundcaz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cad ru
Obiectql,achiziliei

,, Proiect de executare privind forarea sondei
arteziene de exploatare -exploatare in scopul
aprovizionirii cu api a pirJii de sud-vest a s.

Marinici, r-nul Nisporeni"

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschis d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t at ul ui guv ern am e nt al www. mt e nd e f . gov..md)

Nr:21063422
Link-ul: ocds-b3wdp 1-MD-_1 6629_825 53 8?2

Data publicdrii: | 4.09 .2022

Platforma de achizi(ii publice utilizati V achizitii.md; r e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoriti{ii contractante

VDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie rl-icitatie
electronicb rCatalos electronic

Sursa de finan{are vBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe: rAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei, Jdrd TVA) 764440.00



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:Nu sunt.
(se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:Nu sunt
(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

5' Pflni la termenul-limiti (data 26.09.2022rora|7-:00), au depus oferta _1_ ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de citreoperatorii economici:

4.

Data solicitirii clarificirilor
rrenumlrea operatorului economic
F.Ynttnpreq srrnninfE o cali^ 'c
t xpunerea succint[ a risounsrrlui
rrala rransmlleru

Rezumatul modifi cirilor
P ublicate ln n.lrlatteffi pndicali sursa utilizad p data publXarry

Termen-limiti de depunere qi duschide.e a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. S.C. Gama-Vilo Service SRL t0tJ4600067248

Denumirea operatorului economic
S.C. Gama-Vilo
Service SRL

Operator economic
2

Operator economic
a
5

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cores

Garantia pentru ofertd

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, ne

Cerere de
participare

Scrisoare de
garantie bancari

Document 2
Declaratie privind
valabilitatea ofertei

Declara(ie
privind
experienta
similari

Declara{ie privind
lista principalelor
lucrlri executate
in ultimul an de
activitate

Declaralie privind
dotdrile specifice,
utilajul gi
echipamentul
necesar pentru



corespunzatoaxe a
contractului

Declarafie privind
personalul de
specialitate
propus pentru
implementarea
contractului

prezentat
Lista
subcontractantilor

9i partea/p64ile din
contract care sunt
indeplinite de
acegtia

prezentat

InformaJii privind
asocierea

prezentat
Angajament terf
suslindtor financiar

prezentat

Angajament
privind susfinerea
tehnic[ Ei
profesionall a
ofertantului/grup
ului de operatori
economici

ptezenlat
Declarafie terf
sustindtor tehnic

pfezentat

Aviz pentru
participare la
licitafiile publice
de lucriri din
domeniul
construc{iilor gi
instalafiilor

prezentat
Certificat de
inregistrare a
intreprinderei/Ex
tras din Registru
de Stat a
persoanelor
juridice.

ptezenlat

Ultimul raport
financiar avizat
gi inregistrat de
organele
competente

prezentat
Certificat a ptn{ii
impozitelor,
contribu(iilor
eliberat de
Inspectoratul
afaiscal

prezenlat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica fn con/ormitate cu cerinlele dindocumentayia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu rorrrpurdrcerinlelor de califi"arell

15. rnforma{ia privind corespunderea oferteror cu cerin(ere soricitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

,, Proiect de executare
privind forarea sondei
arteziene de exploatare -
exploatare in scopul

rovizionirii cu ani a

S.C. Gama-
Vilo Service
SRL



pirfii de sud-vest a s.
Marinici, r-nul
Nisporeni"

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indico prelul ofertei /inale
lm#?!::,'{i:1fl"5":':::*f::::::,:t:!: i';,i'ii;;'" si "Cerespunderea cu specificatiitetehnice", se va consemna prin: ,, + " tn cazul'rorrrpu,il);;;; p;;" ,,::';;i::;rt;:::l:;:;:l::riitrt,

tt. 
ffifi1uu|ffi::lrjffiJ::ti:,",,1t]i:,,,::::T?1:1jl"j date privind corespunderea ofertei cu cerin{ere
:1:lilite 

in doc u mentatia d e atr"ib u i re (in crusiv j ustifi carea ;;"ilffiilffi ffi ff il:T'.'J,ffi:

17. Ofertanfii respinqi/descalificati: Nu sunt

Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

19. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n

leJmaibun raporr calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate_cosi n

(in cazul tn care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atiibuire aplicate ;t denumiiea loturitor aferente)

20. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr sau cel mai bun raport calitate_cost)

Operatorul e"ono*i" Informa{ia solicitatl

Y* 
*1 *'"t":l'"*t o P*a to 

"u 
I u i

29.09.2022 S.C. Gama-Vilo Service
SRL

AJusrare pretului
anomal de scazut

oE define tot otila;ufiftiliiiiuf
necesae pentru efectuare
lucrlrilor, materialele care vor fi
utilizate compania Ie define
personal prin aceasta esptici
.iustificarea pretului ofertei

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot nv



Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

21. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cqzul tn care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul teevaluirii ofertelor
Modilicdrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

In temeiul art.7I alin. lit
Arsumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedur;a de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

24. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economtc

Cantitate qi

unitate de
masura

Preful unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

,, Proiect de
executare
privind forarea
sondei
arteziene de
exploatare -
exploatare in
scopul
aprovizionirii
cu apd a
pnrfii de sud-
vest a s.

Marinici. r-nul
Nisporenitte un
singur lot.

S.C. Gama-Vilo
Service SRL

l-proiect 481700.80 481700.80 578040.96

Denumirea operatorului
economtc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.C. Gama-Vilo Service SRL 30.09.2022 [se specfficdSlA RSAP, e-mail,.fax.
oostd. etcl

cazul in care valoarea estimatd a contractului este V! 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mai micd decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

miiloace electronice si/sau faxl
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

ublice miiloace electronice si/sau faxa



In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egalS sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art. Z
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 20 I 5 privind
achizitiile publice

n i I zile in cazul transmiterii .o-rrni.Arii -in
mijloace electronice si/sau faxn
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice silsau faxn

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) at Codului Civil at ilepubticii
Moldova).

25. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorul

economic

Intreprindere
ai

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numirul
qi data

contractului/aco
rdului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cadru

inilusiv
TVA

S.C.
Gama-
Vilo
Service
SRL

Cu capital
autohton

4l 07.10.
2022

45200
000-9

481700.80 578040.96 3Lt2.2022

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheicrea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepffind tazurile prevdzute'di art, 32 alin. (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum si cd ti cazul depunerii contestayiilor Ei/saurecep(iondtii rapoartelor de monitorizure, sceastea au jost examiinate qi solulionite,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii
de achizitrie,fapt pentru care poartd rdspuntlere conform pieveclerilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

(Nume, Prenume)















l.Date cu privire la au

DARE DE SEAMA

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

Nr 2 din 12 octon'brie202?

tatea contractanti:

aX
n
tr

2. Date cu privire la proc ura de atribuire:

Denumirea autoritltii c tractante a Profesionald nr.2 mun.Chisinlu
mun. ChiSinf,u,
I 00760000 I 090
rnun. ChiSin[u. str. Ion Creangi 59

Numlr de telefon 022-595773 06821 2035
Numlr de fax 022-595773
E-mail oficial 2chisinau(Dsmail.com
Adresa de internet umnru.sp2chisinau.md

Persoana de contact (r , prerutme, telefon, Barbaros Vitalie, vitaliebarbaros@gmail.com

Tipul procedurii de a ire aplicate nCererea of'ertelor de preluri nX Licitalie deschisd
nAltele: /}

Procedura de achizitie
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri nX Servicii o Lucrlri u

Obiectul achizi Produse alimentare
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (h canrl
aplicdrii altor proceduri decat licitalia

Procedura de atribuir e (te va indica din cadrul
portalului grt,vernamental
I l:' v, |t', m I l, t !4e f .g I:, n d)

ieds:lr3r.r,-d rr1 -M l) -1 66?7 1 5 0 1 0 573
Link-ul:
https://achizitii. bli c/tender/21 063261 I

licErii .09.10.2022
Platforma de achizitii ice utilizatl oX achizitii.md; n e-licitatie.md; n
Anunf de intenfie publicat in BAP (clupd caz) Data.09.10 2022

Link-ul:
h ttp q. //ach i zitii .mdl r olpu b I i c/ten d er I Z I 0 63 26 I I

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie
nXLicit4lie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan(are nX Buget de strat; nBuget CNAM, tBuget CNAS;
nSurse externe; oAlte surse: /lndicati



Valoarea estimatil (le i, TVA 886280

3.CIarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in carul in care au.fost ,solicitote clarificdri)

4.Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:
(Se vtr con?pletq fn cctzul in care ort,fost operate modificdri)

5.Pf,nI la ternrenul-linritl (data _29.10,2022-, ora 09:00 ), au depus oferta ofertan[i:

6'Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare Ei aferente DUAf, prezentate de
cXtre operatorii economici:

Data solicitirii clarificlrilor
Denum irea operatorului econom ic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

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

findica\i !ilffsa utilizatd ;i clata pblicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupci caz)

flrrdicali rurmdntl de zile I

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I Nobil Prest SRL 0 I 060002 I 03 8 Calugher Vadim
2 SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L. 016600007719 Alexei A.erici
3 Baguetti SRL 014600037741 Curdova Svetlana
4 Delmix Prim SRL 010600031257 Dilan Galina
5 Produse de Farnilie SRL 0106000101 I I Iacovet V orel
6 AVT Lux Com SRL 0 I 4600040053 Dumitru Muset
7 V.A Struc SRL 003602028938 Besliu Iurie
8 Alim Total SRL c)14600000912

Denumirea
operatorului

economic

Denumire document

Specificatia
tehnicE

Documentele ce constituie oferta
va cot?,stltna prin: prezenlal,

SC ''VILLA
PRODOTTI"
S.R.L,

prezentat



Delmix Prim
SRL

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Produse de

Familie SRL

pre)zentat prezentat prezentat prezentat prezentat

AVT Lux
Com SRL

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

V.A. Struc
SRL

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Alirn Total
SRL

prezentat prezenlal prezentat prezentat prezentat

Se va
I)ocumente de calificare

consnlnq prin: prezenlal, neprezental, tttt corespunde
Document 1

Document n

(lrrformalia privitrd denumirea documenlelor prezentale se va indica in con/ormitate u cerinlele din
doatmentalia de atribuire ;i se va consennta prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (fu caml
cand doarnrentul a fost prezenlal, dar ilu core,tpundecerinlelor de califtcare))

T.Inform aIia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Corcspundere
a cu cerln(ele
de calificate

Produse de Familie

SRL BAGUETTE

Ciilirr i tle lierhere rapidti cal.superioarii
AVT LUX COM

Produse de Familie

AVT LUX COM

PRODOTTI'' S.R.L.



Produse de Familie 11250 +

SRL Nobil Prest 11625,00

SRL BAGUETTE 14792,50
,l

Irileu de giinl
850 SC ''VILLA

PRODOTTI" S.R.L. 59457,50

AVT LUX COM 61200,00

SRL Nobil Prest 61 483,33 +

Produse de Familie 63180,50

SRL BAGUETTE 70125.00 +

8 Oud de giini dietetico 6140 SRL ALIM TOTAL 14865,67 + +

SRL Nobil Prest 16636,67

Delmix Prim SRL 19481 ,00 + +

9 Ca,scaval 300 SRL ALIM TOTAL 38000,00 +

SRL Nobil Prest 38500,00 +

FPC "Serviabil" SRL 38750,00 + +

SRL BAGUETTE 39216,00 +

l0 lipte colldensat 100 SRL Nobil Prest 7037,04 +

SRL BAGUETTE 9444,00

ll
Covrigi uscali.cu senrinte de iu sau graham.

cls anrb 0,2-l kg

200

Delmix Prim SRL 6666,67

+

SRL Nobil Prest 11481,48 +

SRL BAGUETTE 13888,00

t2 Biscuilr de e-asi 200 SRL Nobil Prest 5816,67

Delmix Prim SRL 7166.67

Delmix Prim SRL 7606,00

l3 Biscuiti cu cereale 200 Delmix Prim SRL 6000.00

SRL Nobil Prest 8000,00

SRL BAGUETTE 10716,00

l4 Biscuili cu lnpte 300 SRL Nobil Prest 8225,00

Delmix Prim SRL 8650,00

SRL BAGUETTE 14424,00 +

t5 Biscuili cu pomu$oare 200 Delmix Prim SRL 6661 .67 +

300

SRL Nobil Prest 6833,33 +

SRL BAGUETTE 1071 6,00

lf) IliscuiIi zahaloqi Delmix Prim SRL 8750,00 +

SRL BAGUETTE 14463,00 +

SRL Nobil Prest 15725.00

l7 Pesnreli rnlcinali 80 Delmix Prim SRL 2207,41

SRL Nobil Prest 2414.81 +

SRL BAGUETTE 3020,80 +

Itt
Pirste flinoase din soiuri de griu dur clasa
A. spaghete cls.arnb 0,5-0.75 kg

t00

V A Struc SRL 2475.00

+

SRL ALIM TOTAL 2750,00

SRL BAGUETTE 277s,OO

Delmix Prim SRL 2830,00 +

SRL Nobil Prest 3233,33
l9

Droidie uscati , anrtr.100 gr
80

Delmix Prim SRL 8331,33
+

SRL Nobil Prest 9733,33 +

SRL BAGUETTE 9866,40 + +

4



Faini de gtiu calit. Super. arnb. I kg

F'ainir integrali calit. Super. anrb. I kg

1161 6,67

I;aini dc'sc'cari calit. Super. anrtr. I kg

Cnrpe de amaul ,c/s, arnb I kg

SRL ALIM TOTAL

Crupc dc arpxcaf.c/s. anth I kg

V A Struc SRL

FIini de pt>nunb.cls. au1[r lkg
V A Struc SRL

SRL BAGUETTE

Orez (bob rotund, intreg) e$ra .c/s,
amb lkg

SRL Nobil Prest

I\LIM TOTAL
hrirscd (bob iutreg). crs,

Delmix Prim SRL

N'lazlre uscattr. junl.ltili.cis. arnb I kg
V A Struc SRL

SRL ALIM TOTAL

Delmix Prim SRL

SRL ALIM TOTAL



30
Zahlr tos dirr sI'ecltr aurbalat I kg

800

A

Delmix Prim SRL 18422,22 + +

SRL ALIM TOTAL 18422.22 + u+'

SRL BAGUETTE 18728,00

SRL Nobil Prest 1911 1.11 "+" "+"

3l
Sare de buc.{tirie (alintentari -iodat:i) in
pachetelkg

150

SRL Nobil Prest 1225.OO

SRL BAGUETTE 1297,50

Delmix Prim SRL 1352,50 + +

SRL ALIM TOTAL 1375,00 +

32
BorS acnr alimerrtar, amb. I I

50

SRL I3AGUETTE 404,00
+

SRL Nobil Prest Q4,17 +

Delmix Prim SRL 415,83 +

-, -, Qet de rnere I I 2o SRL Nobil Prest '161 ,67 +

Delmlx Prim SRL 166,33

SRL BAGUETTE 173,40 +

3,t
Fnrnzi de datiin. anrb. in pachelc"

I

SRL llobil Prest 140,00
+

Delmix Prim SRL 155.83

SRL I]AGUETTE 185,00

:]5 Pipet nr.gru (bonbe) 5 Delmix Prim SRL 1200,00

SRL Nobil Prest 1 408,33 + +"

SRL I]AGUETTE 1420,85 +

i6
Ceai din fiucte,c,'s. anrbalt in cutii l00gr

20

SRL lJobil Prest 6133,33

Delmix Prim SRL 6916,67 + +

SRL T}AGUETTE 7366,60

-tt
Ceai dirr li'ucte, c/s, ambalat in pirarnide

I()

SRL Nobil Prest 5616,67

SRL BAGUETTE 8983,30

Delmix Prim SRL 600,83
3tt

Cae'ao pral in cutii l00gr
l0

SRL EIAGUETTE 1200,00
+

SRL Nobil Prest 1225,00 +

Delmix Prim SRL 1 358,s3
39 Couopidi cis 200 SRL Nobil Prest 6296,30 +

Delmix Prim SRL 6814,81 + +

SRL BAGUETTE 6920,00
.10

Stalide anrbalat 0.4-0.5 kg
20

SRL EIAGUETTE 933,40
+

SRL Nobil Prest 1066,67

Delmix Prim SRL 1330,00
4l

Seminle de susan arntralal 0.2 kg
l0

SRL BAGUETTE 783,30

SRL Nobil Prest 800,00

Delmix Prim SRL 933,33
12

Sernin(e de in ambalat 0,2kg
5

SRL BAGUETTE 199,80

SRL Nobil Prest 204.17 + +

Delmix Prim SRL 233,33

6



Senrinle de ntac antbalat 0.2k9
SRL Nobil Prest

Senrinle de floarea soarelui anrtr. 200gr

SRL BAGUETT

lloia de ardei dulce

Zahir pudr:i anrbalal 0,5- I kg

Prafcle copl anrbalat 5 gr

Fulgi de ov[s c/s,ambl kg

Castrave{i r.nurali anrLralat 0.5kg

N{azire verde consenatl, 0.41 c:s linrpr'de

Ponuntr consen'at ambalat 0,4k9

Pastl de lonrate 2590 (irr borcane 0.71),cis

I\,lagiun din nrere sterilizal, cal.l anrt:alat
0.38{I0.720kg

fllei de floarea soarelui nerafiual. in sticle
I L,cls



I]AGUETTE

SRL ALIM TOTAL

LIlei de tloarea soarelui rafinat.deodoranl.

h sticle lLcis

Suc dirr fhrcte'tetrapac" din ntorcov-
m6r 0,2 L autohton

SRL Nobil Prest

Suc din znreurl-nrtrr (pulptr ): 0.2 l, tetrapac.
autohlon

Suc de fnrcte cu pulpi ntar-poattta 2L SRL EAGUETTE

SRL ALIM TOTAL

Suc din fnrcte cu pulpa nrultilhlct tetrapac

2L, produs aulohton

VarzI albd proasplttr, cipnlind nu nlai rnic[
de 2kg

10148,15

lr,lorcov proasptrL lurrgirnea rru nrai rnicd de

20 cnr

Stbchi roqie de urasi proaspiti

Ceapi usclti. flrl colte SRL ALIM TOTAL

Verdea{tr proasp.{ltr (ptrtnurgel, mtrrar. ciaptr
verde)

SRL Nobil Prest



Cartrrti proaspeli .irr saci, diautett nu ntai
mic de Scnr

SRL /\LIM TOTAL 7500,00

SRL AL]M TOTAL

Struguri de nlasi la sezoll

11 11 1,1 'l

Delmix Prim SRLArdei dulci ( autohtoui)

Ro6ii proaspete (imporl )

SRL BAGUETTE

Rolii proaspete (la sezon. autohtorr )

SRL Nobil Prest

-['elina (riddcina)

Pe;te dc' rDar. cong!'lat "l\'lintai"
li'cap.t)'nrdrunlaic.e'is 3 50- 50()gr lruc

SRL BAGUETTE

PeEte de nrare congelat "HEC lt{olocinii"
350-500gribuc

9



80
Pefte de rnare congelal "lr{ACROLI" ctt
caP + 400g/lrltc

300

SRL Nobil Prest 16225,00

SRL I3AGUETTE 18000,00

AVT IIUX COM 22500,00 +

8l
F'ileu de peqte COD cu piele thr[ oase,

glazura l0o.t,

100

AVT ]LUX COM 't2500,00

u2
I Ic'ring slab sarat cu nriroderlii I 400gr

100

SRL IBAGUETTE 7500,00

SRL lNobil Prest 8000,00

AVT LUX COM 9600,00

83 l\'landarine la s.'zon 500 Delmix Prim SRL 't241,67 +

SRL lNobil Prest 191 6,67

SRL,ALIM TOTAL 5416,67

SRL BAGUETTE 8515,00

8't l'or1oc;rle ll sezort I Srtrt Delmix Prim SRL 0820 83 +

SRL lNobil Prest 0833,33 +

SRL,ALIM TOTAL 5416,67

SRL IBAGUETTE 851 5,00 +

8-s Iliscui{i din or,6s 400 Delmix Prim SRL 1653,33

SRL lNobil Prest 2266,67 +

SRL IBAGUETTE 2812,00

86 Ciocolati de lapte 25 gr. 5000 Delmix Prim SRL 20333,33

SRL IBAGUETTE 22500,00

SRL lNobil Prest 32500,00

87 ScorIiqoarX 3 SRL lNobil Prest 440,00 +

Delmix Prim SRL 667,00

8tt
Betisolr"' clirr peqte panatc

r00 Achizilia rru a avut loc

89
Carne de iepure

80 SC "I/ILLA
PRODOTTI" S.R.L. 11400,00

+ +

SRL lNobil Prest 12266,67 +

90 Brocoli 100 Oelmix Prim SRL 5543,52 + +

SRL ltrlobil Prest 5925,93
9l Ceapd rosie 100 SRL ltlobil Prest 1666,67 + +

Delmix Prim SRL 2487,96 +

92 Castaveti proaspeti r00 SRL llobil Prest 3333.33

Delmix Prim SRL 3685,1 I
93

Gambe de gdini
250 SC "\/ILLA

PRODOTTI'' S.R.L. 11437,50

Produse de Familie 11875,00 +

SRL Nobil Prest 12916.00 f

9,1
Pulpe de oiind dezosata

t40 sc "\/ILLA
PRODOTTI'' S,R.L. 8715,00

+ +

Produse de Familie 8750,00

SRL lUobil Prest 8866,67 +

9.5 Dovlecei proaspeti 100 SRL ltlobil Prest 27 40,74

Ddmix Prim SRL 2962 96 +

96
lnimi de oainii

100 SC ''\/ILLA
PRODOTTI" S.R.L. 7000,00

+

97
Ficat de qiiini

40 SC ,,\/ILLA

PRODOTTI" S.R.L. 2490,00
+ +

98 Oregano I Delmix Prim SRL 223,33 + +

SRL l{obil Prest 350,00
99 Mixuri de fructe usciate si nuci l0 Delmrix Prim SRL 2000,00

SRL lrlobil Prest 2400,00 +"

t0



l0
0 Rozmarin

I

SRL lVobil Prest

Oelmix Prim SRL 497,50

10

I Seminte de dovleac decoiite

5

SRL lilobil Prest 875,00

Delmix Prim SRL 884,26 +

l0
2 Sofran

I

Delmix Prim SRL 137,50

SRL Nobil Prest 228.33

l0
-) Vinete

100

Delmix Prim SRL 2592,59
+ +

SRL l\lobil Prest 3't 48,'l 5 +'

10

I Crupe de qris

30

SRL l\obil Prest 370,00
+ +

V A Struc SRL 375,00

Delmix Prim SRL 396,75 +

l0
6 -['ur1e dulci

200

SRL Nobil Prest 5583.33

Delmix Prim SRL 6333,33

l0
1

Paste llinoase din soiuri de griu dur gntpa
300

V A Sitruc SRL 7626,00

Delmix Prim SRL 7992,50

SRL ALIM TOTAL 8500,00

SRL Nobil Prest 9700,00 +

t0
8 Pe$te de nrare Savorirt

100 i\clrizilia nu a lvul loc

l0
9 (iern din piersic

50

SRL Nobil Prest 2333,33

Delmix Prim SRL 2583,33

ll
0 Peste de nrare Saida

100 ,.\chizilia nu a avul loc

ll
I Suc arrrbalal lL diu ro,sii. autolrton

r00

Delmir Prim SRI 1243.33

SRL Njobil Prest 11500.00 + +

ll
2

Suc din fhrcte. letrapac din porlocall, pulpi
0.2t,

zo00

SRL lNobil Prest 8666,67
+

Delmix Prim SRL '13283,33

ll
3 Suc din tnrcte. tetrapac mullifi'uct , 0.2L

2000

SRL lNlobil Prest 8666,67

Delmix Prim SRL 13300,00

ll
4

Suc din fructe, tetrapac din piersic,
pulpS 0,21

2000

SRL Nobil Prest 8666,67

Delmix Prim SRL 13300,00

ll
-5 Conri$oare cu unrplulurl

200 Achizi[ia nu a arvul loc

ll
6 |urs.'curi cu ciocolatii

200

Delmix Prim SRL 14150,00
+

II
7 \Ianilie naturali

5

SRL Nobil Prest 2166,67

Delmix Prim SRL 3275,00 +

lt
tt rnrcle uscate (nrere, prune. pere)

100

SRL Nobil Prest 4500,00

Delmix Prim SRL 5405,83 +

* in canrl ulilizdrii ticila!iei electronice ,se t,o inLlico prelul oferteifinale
(lnformalia privind "C)oreqnurderea cu cerinlele de calificat'e" ;i "Corespunderea u specificqliile
tehnice" , se vs consennw prin: ,,+" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cctzul necorespunderii)

1l



Data
solicitlrii

Operatorul economic Informnfia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

8. Pentru elucidarea unor neclaritflfi sau confirmnrea unor clate privirtd corespunderen ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

sc[zut) s-a solicitnt:

9. Ofertanlii respinEi/descalifi ca(i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitlri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: llndicalil

Justiflcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut r X
Costul cel mai scf,zut r
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul fut care fu cadrul procedttrii de atribttire ,nntl aplicale mai muhe criterii cle atribuit'e, se r,ot'
irtdica loale criteriile de olribttire aplicale ;i demmirea lottu'ilor" aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se vacomplelapentru lolrtrile care cru.fo,sl alribuile in hazacrileriilor; cel mai bun rapot't calitateprel
.satr cel moi hm rapo,t't calitate-utst)

Denumirea operntorului economic Motivul respinseri i/descal ificlrii
SRL Delmix Prirn La lotul 59 si la lotul 60 respingi dincauza, ca

nu corespunde cerintelor tehnice cerute

SRL Nobil Prest La lotul 59 si la lotul 60 respingi din cauza, ca

nu corespunde cerintelor tehnice cerute

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

Denum re f'actorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

t2



(Se va contpleta fn canrl in care ofbrtele au./itst reeyaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in trrnla examinlri, evaluirii qi comparlriiofertelor depuse in caclrul proceclurii de atribuire
s-a decis:
Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Cantitate
a

Pre{
IflTA
TVA

Suma
fara
TVA

Suma
inclusi
v TVA

I
Carne de bovina

SC ''VILLA PRODOTTI''
s.R.L.

200 144,1
0

28820,0
0 34584,00

2 Carne de porc SC ''VILLA PRODOTTI"
S.R.L

140
90,75

12705,0
0 '15246.00

-) Carne dc vilel SC ''VILLA PRODOTTI''
S,R.L

200 153,2
5

30650,0
0 36780,00

I
Carne de curcan

SC "VILLA PRODOTTI"
S.R.L

300 114,6
0

42480,0
0 50976,00

5
G.Iini de fiertere rapidi cal.superioari

AVT LUX COM

460

39,95
18377,0

0 22052,40
6 Pulpe de giini AVT LUX COM

2-50
42,00

10500,0
0 12600.00

1
Fileu dc g.iini SC "VILLA PRODOTTI''

S.R.L.
850

69,95
59457,5

0 71349,00
8 OuI de giini dietetice SRL ALIM TOTAL

64.10
2,31

14865,6
7 'l 7838,80

()
Cagcar,al SRL ALIM TOTAL

:r00 126,6
7

38000,0
0 45600,00

10 Lapte condensat SRL Nobil Prest 100 70,37 7037,04 7600,00
ll

Covrigi uscali"cu semin(e de in sau
graharn- c/s arnb 0.2-l kg

Delmix Prim SRL

200

33,33 6666,67 7200,00
t2 Biscui[i de casi SRL Nobil Prest 200 29,08 5816,67 6980,00
l3 Biscuili cu cereale Delmix Prim SRL 200 30,00 6000,00 7200,00
l1 Biscuili cu lapte SRL Nobil Prest 300 27.42 8225,00 9870,00
l5 Biscuili cu pomu$oare Delmix Prim SRL 200 33,31 6661,67 7994,00
l6 Biscuiti zaharosi Delmix Prim SRL 300 29,17 8750,00 10500.00
l7 Pesme{i micina(i Delmix Prim SRL 80 27,59 2207,41 2384.00
l8

Paste Ihinoase din soiuri de griu dur
clasa A. spaghete c/s.arnb 0.-5-0.75 kg

V A Struc SRL

100

24,75 247s,00 2970,00
l9

Droidie uscatl . aurb.l00 gr
Delmix Prim SRL

80
1 04,1

4 8331 ,33 9997,60
20

Fainil de griu calit. Super, amb. I kg
V A Struc SRL

2000

9,17
18340,0

0 22000.00
2l

Faini integrald calit. Super. amb. I kg
SRL Nobil Prest

1000

14.17
10166,6

7 12200,O0
22

Faini de secarl calit. SLrper. amb. I kg
SRL Nobil Prest

-500

11,00 5500,00 6600,00
23

Crupe de amaut .c/s. amb I kg
V A Struc SRL

200

14,45 2890,00 3468.00
24

Crupe de arpacaq,c/s" anrb I kg
SRL ALIM TOTAL

100

8,14 414,17 9777,OO

l3

DenrLrmire [,ot Participanfi



25
FiinA de porunlb.c/s. amb lkg

V A Struc SRL
200

1 1,15 2230,O0 2676,00

26
Orez (bob rotund. intrcg) extra .c/s.

arnblkg
V A Struc SRL

300

22,92 6876,00 8250,00

27 hrisci (bob intreg). c/s. V A Struc SRL
.t00

34,58
13832,0

0 16600,00
2li

Mazirc uscati..ir.unAt5{i.c/s. arnb I kg
V A Struc SRL

150

9,91 1486,50 1605,00
29 Fasole albi uscatir V A Struc SRL 200 25,00 5000,00 5400,00
30

Zah:ir tos din sfccli ambalat I kg
V A Struc SRL

800

21 ,52
17216,0

0 18592,00
3l

Sare de bucitdrie (alirnentard -iodati) in
paclrcte I kg

SRL Nobil Prest

150

8,17 1225,00 1470,00
32

Borg acm alimentar, iunb. ll
SRL BAGUETTE

50

8,08 404.00 484,50
J-) Otet de mere I I SRL Nobil Prest 20 8,08 161,67 194,00

-)+
Fmnzi de daftin" anfu. iu pachete

SRL Nobil Prest

I
140,0

0 140.00 '168.00

35 Piper negnr (boabe) Delmix Prim SRL
_5 240,0

0 1200,00 1440,00
36

Ccai din fnrcte .c/'s. ambalt in cutii l00gr
SRL Nobil Prest

20
306,6

7 6'133.33 7360,00
37

Ccai din fnrcte. cis. arnbalat in pinrnide
SRL Nobil Prest

l0
561,6

7 56'16,67 6740,00
3tr

Cacao pmf in cutii 100 gr
SRL BAGUETTE

l0
120,0

0 1200.00 1440,00
:i9 Conopidi c/s SRL Nobil Prest 200 13,48 6296,30 6800,00
40

Stafide arnbalat 0.-l-0,5 kg
SRL BAGUETTE

20

46,67 933,40 1120,00
.il

Seminle de susan ambalat 0.2 kg
SRL BAGUETTE

l0
78,33 783,30 940,00

12
Senrinle de in ambalat ().2kg

SRL BAGUETTE

5

39,96 199,80 239,75
{3

Senlinte de rnac ambalat 0.2kg
SRL Nobil Prest

5
105,0

0 525,00 630,00
41

Seminle de floarea soarelui arnb. 200gr
SRL Nobil Prest

l5
43,33 650,00 702,00

15 Boia de ardei dulc,e Delmix Prim SRL I 80,67 80,67 96,80
l6 Zahar tos pachetele 5gr SRL Nobil Prest 20 36,1 1 780,00
47

Zahar pudri arnbalat 0.5- lkg
Delmix Prim SRL

20

42,57 851,48 919,60
48

Praf de copt ambalat 5 gr
SRL Nobil Prest

5
105,0

U 52s,00 630,00
19

Fulgi de or',Is c/s.irurbl kg
SRL ALIM TOTAL

200

16,48 3295,00 3954,00
-50

Castmveli mura{i arnbalat 0.5kg
SRL Nobil Prest

200

30,00 6000.00 7200,00
-51

Mazdre verde consenatl. 0,41 c/s
lirnpcdc

SRL BAGUETTE

t00

15,71 1571 ,00 1885,00
52

Porunrb cotrsenat autbalat 0"4kg
Delmix Prim SRL

50

24,73 1236.67 1484,00
53 Pasttr de tomate 25%o (itr borcane

0.71).c/s SRL BAGUETTE

100

31,43 3143,00 3771,00

14



54
Magiun din rnere steriliz.:rt. cal.I arnbalat
0.3804.720k9

SRL Nobil Prest

200

27,42 5483,33 6580,00

55
Ulei de floarca soarelui nerafinat.
in sticle tl.c/s

SRL ALIM TOTAL

200

33,25 6650,00 7980,00

-56
Ulei
de floarea soarelui rafimt.deodorant.
in sticle ll.c/s

SRL ALIM TOTAL

.100

33,25
13300,0

0 15960,00

57
Suc din fructe "tetrapac" din rnorcov-
mdr 0.2 L autohton

SRL Nobil Prest

2000

4,40 8800,00 10560.00

,5tt
Suc din zmeurtr-urtrr (pulptr ): 0.2 L
tetmpac. autolrton

SRL Nobil Prest

2000

4,40 8800,00 10560,00

59
Suc de fructe cu DulpI mar-Doana 2L SRL BAGUETTE

1000
28.40

28400,0
0 34080.00

60
Suc din frucle cu pulpa multifmct
tetrapac 2L, produs autolrton

SRL BAGUETTE

1000

28,40
28400,0

0 34080,00

6l
Varzl alb.I proaspIti. cIpi[inl nu rnai
micd de 2kg

SRL ALIM TOTAL

1000

9,05 9046,30 9770,00

62
Morcov proaspit. lungirnea nu nrai micl
de 20 cm

SRL ALIM TOTAL

-s00

7,84 3921,30 4235,00

63
Sfecl5 rogie de maM proaspdtir

SRL ALIM TOTAL

200

7,19 1438.89 1554.00

64 Ccapi uscatzl. ftrri colte SRL ALIM TOTAL (r00 8.77 5261 .11 5682.00

65
Verdea$ proasp:it5 (pitrungel. mdrar
ciapi verde)

Delmix Prim SRL

50

73,89 3694,M 3990.00
66

Cartofi proaspe{i .in saci. diametr nu
rnai mic de 8crn

SRL ALIM TOTAL

1000

7,50 7500,00 8100,00
67 Mere proaspete SRL Nobil Prest 1000 6,85 6851,85 7400,00
6tt Perc la sezon Delmix Prim SRL -500 18.35 91 75,93 9910,00
69 Limiii Delmix Prim SRL 100 24,83 2483,33 2980,00
'70

Struguri dc masi la sezon
Delmix Prim SRL

500

15.52 7759,26 8380,00
7l Ardeidulci import SRL Nobil Prest 100 53.70 5370,37 5800,00
72 Ardei dulci ( autolrtoni) Delmix Prim SRL 100 't 8.38 1837,96 1985,00
73

Rogii proaspete (import )
SRL Nobil Prest

t00

29,44 2944,44 3180,00
'74

Ropii proaspete (la sez-on. autohton )
Delmix Prim SRL

150

18,39 2758,33 2979,00
15 Usluroi Delmix Prim SRL 20 46.1 8 923.52 997,40
'76

Jelina (ndacini) SRL Nobil Prest -50 24,07 1203,70 1300.00
77 Ridiche de toarnnir Delmix Prim SRL 50 18,33 916.67 990,00
7n

Pegte de mare congelat "Mintai"
f/cap"f/mdruntaie.c/s 350-500gr/buc

AVT LUX COM

300

48,00
14400,0

0 17280,00

15



79

Pegte de rnare congelat "HEC
Moloci nii" 3 50--500gr/buc

AVT LUX COM

200

48,00 9600,00 11520,00

{t0
Peqte de nurc congelat "MACROU''
cu cap +400gr/buc

SRL Nobil Prest

300

54,08
16225,0

n 19470,00

8l
Fileu de peste COD cu piele fari oase"

glaz.un l0o/o
AVT LUX COM

100

125,0
0

12500,0
0 15000,00

82
Hering slab sarat cu mirodenii +-l00gr

SRL BAGUETTE

100

75,00 7500,00 9000,00

83 Maldarinc la sezon Delmix Prim SRL
-s00

22,48
11241 ,6

7 '13490.00

8-l Portocale la sezon Delmix Prim SRL
500

21,64
10820,8

3 12985,00

85 Biscuili din ovis Delmix Prim SRL
400

29.13
11653,3

3 13984.00

86 Ciocolatl de lapte 25 gr. Delmix Prim SRL
5000

4,07
20333,3

3 24400,00

87 Sco(igoanl SRL Nobil Prest
146,6

7 440,00 528,00

tt9
Carne de iepure

SC "VILLA PRODOTTI''
S.R,L.

80 142,5
0

11400,0
0 13680,00

90 Brocoli Delmix Prim SRL 100 55,44 5543,52 5987,00

9l Ceapd rosie SRL Nobil Prest 100 16,67 1666,67 1800,00

92 Castaveti proaspeti SRL Nobil Prest 100 33,33 3333,33 3600,00

93
Gambe de odinS

SC "VILLA PRODOTTI"
S.R.L.

250
45.75

11437,5
0 13725,00

91
Puloe de odind dezosata

SC ''VILLA PRODOTTI''
s.R.L.

140
62.25 8715.00 10458,00

f-i Dovlecei oroaspeti SRL Nobil Prest 100 27,41 27N,74 2960,00

96
lnimide oaind

SC "VILLA PRODOTTI''
S.R.L.

100
70,00 7000,00 8400,00

97
Ficat de odind

SC "VILLA PRODOTTI''
S.R.L.

40
6^ at 2490,00 2988,00

98
Oreqano Delmix Prim SRL

I 223,3
223.33 268.00

99
Mixuri de fructe uscate si nuci Delmix Prim SRL

l0 200,0
0 2000,00 2400,00

l0
0 Rozmarin SRL Nobil Prest

I 366,6
7 366.67 440,00

l0
I Seminte de dovleac decoiite SRL Nobil Prest

5 '175,0

0 875,00 1050,00

l0
2 Sofran Delmix Prim SRL

I 137,5
0 137.50 165,00

l0
-) Vinete Delmix Prim SRL

100

25.93 ,q,o, qo 2800,00
l0
1 Crupe de qris SRL Nobil Prest

30
12.33 370,00 444.00

l0
6 Turte dulci SRL Nobil Prest

200
27,92 5583.33 6700,00

l0
7

Paste flinoase diu soiun de griu dur
grupa A. V A Struc SRL

300

25.42 7626 00 9150,00
l0
9 Gem din piersic SRL Nobil Prest

50

46,67 2333,33 2800.00
lt
I Suc ambalat 1L din rogii. autohton Delmix Prim SRL

100

12,43 1243.33 1492.00
ll
2

Suc din fructe. telrapac din portocaltr.
pulptr 0.2L SRL Nobil Prest

2000
4,33 8666,67 10400.00

1t
.) Suc din frucle" tctrapac nrultifnrct . 0.2L SRL Nobil Prest

2000
4,33 60bb, b / 10400,00

l6



II
4

Suc din fructe, tetrapac din piersic,
pulpd 0,2L SRL Nobil Prest

2000
4,33 8666,67 10400,00

ll
6 Fursccuri cu ciocolatd Delmix Prim SRL

200

70,75
14150,0

o 16980,00

ll
7 Vanilie naturali SRL Nobil Prest

5 433,3
3 2166,67 2600,00

l1
8 Fnrcte uscate (mcrc. pnrnc. pcre) SRL Nobil Prest

100

45,00 4500,00 5400,00

Anularea procedurii de achizilie publica

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare

15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

(lnfurmoreo operatot'ilor econontici impliccrli fn procedrrra cle atribuire de,spre cleciziile gnrpului tle
hrcnt penlnt achizilir.se realizeaza in ion/brmita'te ctr pret,ederile art.3l ai Legii nr. tSj tlin 3 iulie
20 I 5 prit,irrul achizili i le ptblice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatl a contractului
este mai micd decdt pragurile prev[zute la art. Z
alin (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
privind achizifl ile publice

f 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
n 1l zile in cazul netransmiterii comunic6rii
prin mijloace electronice $i/sau fax o

ln cazul in care valoarea estimat6 a contractului
este egal[ sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3 I din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 1l zile in cazul transmiterii comuniclrii prin

4q!jloace electronice qi/sau fax n
fl 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

(Selectali termemi de a.;teptare respectat. C.alularea lernrenelor prettdnile tle Legea nr. l3 t 4in 3 iulie
2015 privird achiziliile publice, inclusit, a termenelor de a.Tteptnrr, 5, efecnrcaid fn confornritate ctt
prevederile TI7'L(ILUI IL'Capilohrl I (Calcularea T'ermenului) ol Codufui Cit,il allleprbliiii Moldova).

ontractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Cod CPV Valoarea contractului

t7

Nr. Denum irea operatorului econom ic Data transmiterii Modalitatea
transmiterii

I Nobil Prest SI(t- 06 0 2022 e-mail, S A RSAP
2 SC "V[LLA PRODOTTI" S.R.L. 06 0.2022 e-mail. S A RSAP
3 Baguetti SRL 06 0 2022 e-nrail, S A RSAP
4 Delmix Prim IjRL 06 0.2022 e-mail, S A RSAP
5 AVT Lux Com SRL 06 0.2022 e-mail, S A RSAP
6 V A Struc SRL 06 0 2022 e-ma S A RSAP
7 Alim Total SR.L 06. 0.2022 e-ma S A RSAP

Contractul d



Denunrirea
operatorului

econ0mic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

fir[ TVA
inclusiv

TVA

Termen de valabilitate
al

contractului/acordului
-cadru

AVT Lux

COM SRL

30
12,02.2072 15800000{

65377,00 78452,44
3t.t2,2022

SC "VILLA
PRODOTTI"

S.R.L.

3l t2.02.2022
I 5800000-6

215155,00 258186,00 3t,t2.2022

SRL Nobil
Prest

32 12.02.2022
15800000{,

170795,01 200296,00 3t.t2.2022

Delmix
Prim SRL

.,J t2.02.2022
l-5800000{,

15147 4,77 176378,40
3t.12.2022

SRL ALIM
TOTAL

34 t2.02.2022 I -51t00000-(r 104092,44 130450,80
7t.12.2t\22

V A Struc
SRL

35 12.(',2.2022 l5tt(x)000-6 77971,50 90711,00
31.t2.2022

SRL
BAGUETTE

36 12.02.2022 15lt00000{ 72534,50 87040,25 3t.t2.2022

Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (nrhrica dald se completeozd doar in
cazul irt core la procedura de achizilie publicd aufost crltlicate criterii de durabilitate ;i s-a [ncheiat
crDfiract,'ctmlracle penlru lot'loluri pentnt care au.fost aplicale u'iterii de durabilitate)'.

Prin prez,ents clare de seamd, grupul de lucru declord cd termenul de a;teptqre pentru incheiereu
contractului/contractelor indicate a.fost respectat (arcept1ntlcazurile prevdz,ute de art. 32 alin. (3) al l-egii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind ochizi|iile puhlice ), precum qi cd ?n cazul clepunerii contestaliiktr Si/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceasteo au .fost examinate ;i solulionate

l8

(DA'NU)Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizilii
verzi)?

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicali suttrct ur'['VA)

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:

Pre(ul cel mai ,scdrul a
C.o,sfiil celmoi scdzul a
C.el mai bun raport calitateltrel a
Cel mai bun raporl calilate-co.sl a



Prin prelento clare de ,seamd, grupul de lucru pentu achizilii contirmd corectitudinea desfdsuriirii procedurii
de achizitrie,.fapt pentru care poartd rdspundere con.fornt prevederilor legale in vigoare

Conducltorul grupuhri de lucnr pentnr achizifii:

19



DARE DE SEAMĂ

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

Nr.48 din 12.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D e n u m ir e a  a u to r ită ţ ii  c o n tr a c ta n te IP USMF "Nicolae Testemiţanu”
L o c a lita te mun. Chişinău
ID N O 1007600000794
A d re sa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
N u m ă r  d e  te le fo n 022 20-52-67
N u m ă r  d e fax 022 20-52-67
E -m a il o fic ia l achizitii@usmf.md
A d re sa  d e  in te r n e t http://www.usmf.md
P e r so a n a  d e  c o n ta c t  (n u m e , p r e n u m e ,  
te le fo n , e -m a il)

Cadelnic Natalia, 022 20-52-67, 
achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ip u l p r o c e d u r ii  d e  a tr ib u ir e  a p lic a te □ Cererea ofertelor de preţuri V Licitaţie deschisă □ 
Altele:

P r o c e d u r a  d e  a c h iz iţ ie  r e p e ta tă  (după caz) Nr:
T ip u l o b ie c tu lu i c o n tr a c tu lu i  d e  a c h iz iţ ie /  
a c o r d u lu i-c a d r u

Bunuri V Servicii □ Lucrări □

O b ie c tu l a c h iz iţ ie i Publicaţii didactice şi ştiinţifice
C o d  C P V 22100000-1
E x p u n e r e a  m o tiv u lu i/te m e iu lu i  p r iv in d  
a leg e r e a  p r o c e d u r ii  d e  a tr ib u ir e  (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
P r o c e d u r a  d e  a tr ib u ir e  (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1659621112086
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061126/
Data publicării: 04 aug 2022, 17:30

P la tfo r m a  d e  a c h iz iţ ii  p u b lic e  u tiliz a tă V achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
A n u n ţ d e  in te n ţ ie  p u b lic a t  în  B A P  (după 
caz)

Data:
Link-ul:

T e h n ic i şi in s tr u m e n te  sp e c if ic e  d e  a tr ib u ir e
(după caz)

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie
□ Licitaţie electronică □ Catalog electronic

S u rsa  d e  f in a n ţa r e □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ 
Surse externe; V Alte surse: surse proprii

V a lo a r e a  e s t im a tă  (lei, fără TVA) 1097063
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

D a ta  s o lic ită r ii  c la r if ic ă r ilo r
D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic
E x p u n e r e a  su c c in tă  a so lic ită r ii  d e  
c la r if ic a r e
E x p u n e r e a  su c c in tă  a r ă s p u n s u lu i
D a ta  tr a n sm ite r ii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R e z u m a tu l m o d if ic ă r ilo r
P u b lic a te  în  B A P /a lte  m ij lo a c e lo r  d e  
in fo r m a r e  (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T e r m e n -lim ită  d e  d e p u n e r e  şi d e sc h id e r e  a 
o fe r te lo r  p r e lu n g it  (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 26. 08. 2022, ora 17:30), au depus oferta 2 ofertanţi:

N r. D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic ID N O A s o c ia ţ i i /a d m in is tr a to r ii
1. SRL MOLDPRESA GRUP 1013600038202 Filimon Viorel
2. ÎCS Educaţional Centre SRL 1003600063025 Cemov Tatiana

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

D e n u m ir e  d o c u m e n t

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

SRL MOLDPRESA 
GRUP

ÎCS Educaţional 
Centre SRL

D o c u m e n te le  ce  c o n s t itu ie  o fe r ta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde)
Propunerea tehnică prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat prezentat
Cererea de participare prezentat prezentat

D o c u m e n te  d e  c a lif ic a r e
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Situaţiile financiare prezentat prezentat
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat prezentat
Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, 
conform cerinţelor IF RM)

prezentat prezentat

Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similar

prezentat prezentat
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Declaraţia privind asigurarea livrării, descărcării şi 
depozitării bunurilor la sediul indicat de către 
cumpărător.

prezentat prezentat

Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

P r e ţu l
o fer te i

(fără
TVA)*

C a n tita te ,
e x e m p la 

re

C o r e sp u n d
cu

c e r in ţe le
d e

c a lif ic a r e

C o r e sp u n d

cu
s p e c if ic a ţ ii le

te h n ic e

Adrian Streinu-Cercel, 
Victoria Arama, Petre Iacob 
Calistru Boli Infectioase, 
curs pentru studenţi si 
medici rezidenţi, volumul 2. 
-Editura: Carol Davila, 2021

SRL
MOLDPRESA

GRUP

56 684,85 60 + +

Tudor Sbenghe, Mihai 
Berteanu, Simona Elena 
Kinetologie. Editura: 
MEDICALA, 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP

15 936,00 40 + +

Constantin Florin Dragan, 
Liliana Pădure Metodologie 
si tehnici de kinetoterapie. -  
Editura Naţional, 2018

SRL
MOLDPRESA

GRUP 10 078,57 40 + +

Giovanni Battista Migliori, 
Mario C. Raviglione 
Essential tuberculosis. 
Publisher: Springer 
International Publishing, 
2021

ÎCS Educaţional 
Centre SRL

80000,00

50

+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
103293,13

+/- +/-

Бородулин Б. E., 
Бородулина E. A. 
Фтизиатрия. Учебное 
пособие. - Издательство: 
Кнорус, 2021

0 0 20 0 0

Paul М. Paulman Taylor - 
Manual de diagnostic 
diferenţial.- Editura: 
WOLTERS KLUWER

SRL
MOLDPRESA

GRUP
14929,33

30
+ +

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 40500,00 +/- +/-
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Anca Trifan, C. Gheorghe, 
D. Dumitrascu, M. 
Diculescu, Liana Gheorghe, 
I. Sporea, M. Tantau, T. 
Ciurea Gastroenterologie si 
hepatologie clinica. 
Editura: MEDICALA, 2018

0
0

10 0 0

Botnaru, Victor. Elemente 
de imunologie / Victor 
Botnaru ; [autorii: Victor 
Botnaru, Victoria 
Brocovschi, Svetlana 
Cemîrtan, Diana Ţâmbală], - 
Chişinău : [s. n.], 2020.

0 0 70 0 0

Guyton and Hall Textbook 
of Medical Physiology, 14th.
- Publisher: Elsevier, 2020

ÎCS Educational 
Centre SRL 107500,0

50

+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
112439,06

+ / - +/-

Boron, Walter F.. Fiziologie 
medicală / De Walter F. 
Boron, Emile L. Boulpaep ; 
coordonatorul ediţiei in 
limba română Leon G. 
Zagrean. - Ed. a 3-a. - 
Bucureşti : Hipocrate, 2017

SRL
MOLDPRESA

GRUP
332466,88 100 + +

Lansing M Prescott, Joanne 
M Willey, Linda M 
Sherwood, Christopher J 
Woolverton, Jacques 
Coyette (Translator) 
Microbiologie (French 
Edition). - Publisher : DE 
BOECK SUP; 5th edition, 
2018

SRL
MOLDPRESA

GRUP

4 317,68 2 + +

Lakshman Samaranayake 
Essential Microbiology for 
Dentistry, 5th Edition. - 
Publisher: Elsevier, 2018 ÎCS Educational 

Centre SRL 30000,00

20

+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
40769,60 +/-
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+/-

Curs de microbiologie 
specială Vol. 1 Bactériologie 
/ Monica Licker, Elena 
Hogea, Mihaela Crăciunescu 
et al. -  Editura: Victor 
Babeş, 2020

0 0 50 0 0

Curs de microbiologie 
specială Vol. 2 Virusologie, 
micologie / Monica Licker, 
Dana Breher Cioflec, Elena 
Hogea et al. -  Editura: 
Victor Babeş, 2020

0 0 50 0 0

Vinay Kumar, Abul K. 
Abbas, Jon Aster Robbins 
Patologie, Bazele 
Morfologice si 
Fiziopatologice ale Bolilor. - 
Editura: Medicala 
CALLISTO, 2015

SRL
MOLDPRESA

GRUP 95746,43 50 +/- +/-

Патофизиология. Учебник 
в 2-х томах. Том 1 Под ред. 
В.В . Новицкого, О.И. 
Уразовой. - ГЭОТАР- 
Медиа, 2022

0 0 50 0 0

Патофизиология. Учебник 
в 2-х томах. Том 2 Под ред. 
В.В . Новицкого, О.И. 
Уразовой. - ГЭОТАР- 
Медиа, 2022

0 0 50 0 0

Curs de imunologie pentru 
studenţii Facultăţii de 
Farmacie / sub red. V. 
Cristea şi M. Crisan ; 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie "Iuliu Haţieganu", 
Cluj-Napoca. - Ed. a 3-a. - 
Cluj-Napoca : Editura 
Medicală Universitară "Iuliu 
Haţieganu", 2011

0 0 50 0 0
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Ortopedie si traumatologie / 
sub red. Florin Cătălin 
Carstoiu. - Editura: Editura 
UMF Carol Davila. 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP
15765,85 20 + +

Marc F. Swiontkowski MD 
Manual of Orthopaedics 
(Lippincott Manual Series) 
8th Edition. - Publisher : 
LWW, 2021

ÎCS Educational 
Centre SRL 12500,00

10

+/- +/-

SRL
MOLDPRESA

GRUP
15687,00

+/- +/-

Timothy 0  White, Sam P 
Mackenzie, Alasdair Gray 
McRae's Orthopaedic 
Trauma and Emergency 
Fracture Management 
(Churchill Pocketbooks) 3rd 
Edition. - Publisher : 
Elsevier, 2016

ÎCS Educational 
Centre SRL 12000,00

10

+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
15238,00 - -

Paul Tornetta III, William 
Ricci, Charles M. Court- 
Brown, Margaret M. 
McQueen, Michael McKee 
Rockwood and Green's 
Fractures in Adults 9th 
Edition. - Publisher : LWW, 
2019

ÎCS Educational 
Centre SRL 24000,00

3

+/- +/-

SRL
MOLDPRESA

GRUP
37875,39

+/- +/-

NATRAJAN'S Textbook of 
Orthopedics and 
Traumtology 8/e. 
Publisher : Wolters Kluwer 
India Pvt Ltd, 2018

0 0 10 0 0

Limba română pentru 
medicinişti : româna ca 
limbă străină - nivel A2 / 
Maria Grosu (autor 
coordonator), Ana Coiug 
(autor coordonator), Anca 
Ursa [et al.]. - Cluj-Napoca : 
Editura Medicală 
Universitară "Iuliu 
Haţieganu", 2020

0 0 2 0 0

Anca Ursa, Nora Marcean 
Limba romana medicala. 
Romana pentru obiective 
specifice. -  Editura: Limes, 
2018

SRL
MOLDPRESA

GRUP
933,38 3 + +
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Academia Romana DOOM 
3 - Dicţionarul ortografic, 
ortoepic si morfologic al 
limbii romane ediţia 3. - 
Editura: Univers 
Enciclopedic, 2022

SRL
MOLDPRESA

GRUP
1650,00 3 + +

Tupita, Nicoleta Ghid de 
nutriţie. De la prevenţie la 
terapie. - Editura: 
UNIVERSITY PRESS, 
2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP 2076,04 5 + +

Dan Mircea Chetea îndreptar 
de nutriţie si metabolism. - 
Editura: Medicala, 2020

SRL
MOLDPRESA

GRUP
1115,52 10 + +

Cristian Serafmceanu 
Nutriţie clinica umana. 
Manual pentru studenţi si 
rezidenţi. - Editura 
Medicala, 2021

SRL
MOLDPRESA

GRUP 1487,36 10 + +

Vasile Baghiu Teoria si 
practica Nursing. Volumul 
1. 50 de planuri de ingrijire 
pe baza diagnosticelor 
NANDA-I. - Editura Viata 
Medicala Romaneasca, 2017

SRL
MOLDPRESA

GRUP
7529,76 30 + +

Vasile Baghiu Teoria si 
practica nursing. Volumul 2. 
40 de planuri de ingrijire pe 
afecţiuni clinice, cu 
diagnostice nursing 
NANDA-I, obiective, 
intervenţii si evaluări 
specifice. - Editura: 
CARTEA MEDICALA, 
2018

SRL
MOLDPRESA

GRUP
7613,42

30 +/- +/-

Vasile Baghiu Teoria si 
practica nursing. Volumul 3: 
Procesul de ingrijire a 
pacientului. - Editura: 
CARTEA MEDICALA, 
2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP
7613,42 30 + +

Vasile Baghiu Teoria si 
practica Nursing. Volumul 
4. Tehnici Nursing si 
administrarea
medicamentelor. - Editura 
Cartea Medicala, 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP
7613,42 30 + +

Vasile Baghiu Teoria si 
practica nursing. Nursing in 
medicina interna Voi.5. - 0 0 30 0 0
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Editura: CARTEA 
MEDICALA, 2020
Comeliu Borundel Medicină 
internă pentru cadre medii. - 
Editura ALL, 2015

SRL
MOLDPRESA

GRUP
14074,55 30 + +

Тамара Обуховец: 
Сестринское дело и 
сестринский уход. 
Учебное пособие. 
Издательство: Кнорус, 
2022

0 0
40 0 0

Lucretia Titirca Ghid de 
nursing cu tehnici de 
evaluare si ingrijiri 
corespunzătoare nevoilor 
fundamentale. -  Editura: 
Viata Medicala 
Romaneasca, 2008

SRL
MOLDPRESA

GRUP
4862,97 20 + +

Myron Yanoff, Calin Petru 
Tatatru Tratat de 
Oftalmologie Voi. 1 si Voi.2. 
Ediţia 5. - Editura: Prior. 
2021

SRL
MOLDPRESA

GRUP
18 876,69 3 + +

David S McCleary The 
Optician Training Manual - 
2nd Edition: Simple Steps 
To Becoming A Great 
Optician. - Publisher : Santa 
Rosa Publishing, 2018

SRL
MOLDPRESA

GRUP
7151,58

5 + +

Nancy Carlson, Daniel Kurtz 
Clinical Procedures for 
Ocular Examination, Fourth 
Edition 4th Edition. -  
Publisher : McGraw Hill / 
Medical, 2015

ÎCS Educational 
Centre SRL 8500,00

5
+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
10095,80 +/- +/-

Andrew William Keirl, 
Caroline Christie Clinical 
Optics and Refraction: A 
Guide for Optometrists, 
Contact Lens Opticians and 
Dispensing Opticians 1st 
Edition. -  Publisher : 
Butterworth-Heinemann, 
2007

ÎCS Educational 
Centre SRL 5700,00 3 + +

David Shein Clinical 
Medicine for Optometrists 
First Edition. - Publisher : 
LWW, 2020

ÎCS Educational 
Centre SRL 9550,00

5
+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
10956,06 +/- +/-
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Mitchell Scheiman OD 
(Author), Bruce Wick 
Clinical Management of 
Binocular Vision 5th 
Edition. - Publisher : LWW, 
2019

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 9250,00

5

+/- +/-

SRL
MOLDPRESA

GRUP
11271,40

+/- +/-

Anthony Phillips, Lynne 
Speedwell Contact Lenses 
6th Edition. - Publisher : 
Elsevier, 2018

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 12150,00

3

+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
15843,87 +/- +/-

Accidentul vascular cerebral 
: epidemiologie, factori de 
risc, prevenţie / sub redacţia: 
Stanislav Groppa; colectivul 
de autori: Vladimir Bernic, 
Natalia Ciobanu, Mihail 
Ciocanu [et al.]. - Chişinău : 
[s. n.], nu mai vechi de 2020

0 0 9 0 0

Botnaru, Victor. 
Pneumologie în tabele şi 
cazuri clinice / Victor 
Botnaru ; [autorii: Victor 
Botnaru, Victoria 
Brocovschi, Diana Calaraş et 
al.]. - Chişinău : [s. n.], nu 
mai vechi de 2020

0 0 60 0 0

Angela Marian-Pavlenco, 
Valentin Friptu Operaţia 
cezariană. -  Ch., nu mai 
vechi de 2020

0 0 20 0 0

Valentin Friptu, Petre 
Brătilă, Chirurgie vaginală. 
-  Ch., nu mai vechi de 2020

0 0 20 0 0

Suman S., Bolintineanu S., 
Şora C. Anatomia clinică a 
membrului superior. -  Ch., 
nu mai vechi de 2021

0 0 20 0 0

Suman S., Sava A., Stan C. I. 
Anatomia clinică a 
membrului inferior. -  Ch., 
nu mai vechi de 2021

0 0 20 0 0

Dan Mircea Chetea îndreptar 
de nutriţie si metabolism. - 
Editura: Medicala, 2020

SRL
MOLDPRESA

GRUP
1003,97

9 + +

Anthony Fauci , Stephen L. 
Flauser , ... , ed.: Dennis L. 
Kasper , Anthony S. Fauci , 
Dan Longo Harrison.

SRL
MOLDPRESA

GRUP
20527,83

3 + +
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Principiile medicinei 
interne. Voi. 1 + 2 (+ DVD). 
- Editura: ALL, 2022
Mihaela Botnarciuc 
Virusologie si micologie. 
Note de curs - Editura: Etna, 
2022

SRL
MOLDPRESA

GRUP
3764,88 9 + +

Grigore Mihaescu 
Hematologie - Editura: 
Medicala, 2021

SRL
MOLDPRESA

GRUP
3944,16 9 + +

Daniel Coriu Hematologie 
clinica in practica medicala. 
- Editura: Medicala, 2022

SRL
MOLDPRESA

GRUP
2581,63 9 + +

Catalina Poiana Ştiinţele 
comportamentului uman, 
note de curs. Volumul I, 
bazele psihosociale ale 
comportamentului. Editura: 
Carol Davila, 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP
2211,12 9 +/- +/-

Jacqueline H. Carr Clinical 
Hematology Atlas. Ediţia: 6 
- Editura: Elsevier, 2022

ÎCS Educational 
Centre SRL 4050,00

3

+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
4806,95 +/- +/-

O. James Garden & Rowan 
W Parks & Stephen J. 
Wigmore Principles and 
Practice of Surgery. Ediţia: 8 
- Editura: Elsevier, 2022

ÎCS Educational 
Centre SRL 3570,00

3
+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
4444,65 +/- +/-

Elizabeth Holt Beatrice 
Lupsa Grace Lee Hanan 
Bassyouni Harry E. Peery 
Goodman's Basic Medical 
Endocrinology. Ediţia: 5 - 
Editura: Elsevier, 2022

ÎCS Educational 
Centre SRL 6450,0C 3

+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
8209,53 +/- +/-

Patrick R. Murray & Ken S. 
Rosenthal & Michael A. 
Pfaller Medical 
Microbiology. Ediţia: 9. - 
Editura: Elsevier, 2021

ÎCS Educational 
Centre SRL 4560,00

3

+ +

SRL
MOLDPRESA

GRUP
5714,55 +/- +/-

Karin C. VanMeter & Robert 
J. Hubert Gould's 
Pathophysiology for the

ÎCS Educational 
Centre SRL 6300,00

3
+ +
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Health Professions. Ediţia: 7 
- Editura: Elsevier, 2022 SRL

MOLDPRESA
GRUP

8149,23

+/- +/-

Цыганков Б.Д., 
Овсянников С.А. 
Psychiatry. Textbook. 
ГЭОТАР-Медиа, 2022

0 0

3 0 0

Хан М.А., Разумов А.Н., 
П о г о н ч е н к о в а  И.В., 
Корчажкина Н.Б. и др. 
Физическая и 
реабилитационная 
медицина в педиатрии. - 
ГЭОТАР-Медиа, 2022

0 0 3 0 0

Пономаренко Г.Н. 
Медицинская
реабилитация. Учебник. - 
ГЭОТАР-Медиа, 2021

0 0 3 0 0

Нутрициология и 
клиническая диетология. 
Национальное 
руководство / Под ред. 
В.А. Тутельяна, Д.Б. 
Никитюка. - ГЭОТАР- 
Медиа, 2022

0 0 3 0 0

Тель Л.З., Даленов Е.Д., 
Абдулдаева А.А., Коман 
И.Э. Нутрициология. 
Учебник. - ГЭОТАР- 
Медиа, 2022

0 0 3 0 0

Puşkina Ecaterina Ecografia 
glandelor mamare. -  
Chişinău: Poligraf-Design 
SRL, 2021

SRL
MOLDPRESA

GRUP
15600,00 20 + +

Ghid de laborator clinic în 
practica medicală / I. 
Ţîbîmă, R. Bugai, V. 
Gudumac, V. Ţâbârnă ; 
Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
"Nicolae Testemiţanu". - 
Chişinău : Medicina, 2020

0 0 50 0 0

Băţagă Maria Simona, 
Macarie Melania Nutriţia în 
bolile digestive. - 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP
481,07 5 + +
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Danusia Onişor, Olga 
Brusnic Nutriţia în 
afecţiunile
gastroenterologice. - 2017

SRL
MOLDPRESA

GRUP
352,96 5 + +

Mărginean Cristina Oana, 
Meliţ Lorena Elena 
Recomandări actuale în 
diagnosticul obezităţii la 
copil. - 2020

SRL
MOLDPRESA

GRUP

294,13 5 + +

Mureşan Simona, Jeremias 
Zsuzsanna, Dorgo Monica 
Internai medicine for 
students. Nephrology & 
Diabetology, voi. 1. - 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP

562,99 5 + +

Horaţiu Moldovan Medicină 
Ocupaţională. Abordare 
personalizată. - 2020

SRL
MOLDPRESA

GRUP

915,08 5 + +

Rodica Bălaşa, Anca 
Moţăţăianu, Smaranda 
Maier Patologia neurologică 
- cazuri clinice (prinţ color). 
-2019

0 0 5 0 0

Sanda Maria Copotoiu, 
Leonard Azamfirei 
Actualităţi în anestezie şi 
terapie intensivă. Inima şi 
circulaţia. - 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP

562,99 5 + +

Sanda Maria Copotoiu, 
Leonard Azamfirei 
Actualităţi în anestezie şi 
terapie intensivă. Toracele şi 
respiraţia. - 2018

SRL
MOLDPRESA

GRUP

679,77 5 + +

Sanda Maria Copotoiu, 
Leonard Azamfirei 
Actualităţi în anestezie şi 
terapie intensivă. Anestezia 
în funcţie de tipul 
intervenţiei chirurgicale. 
Management perioperator. - 
2017

SRL
MOLDPRESA

GRUP

878,04 5 + +

Nicoleta Răducanu, Monica 
Tarcea Nutriţia vârstnicilor. 
-2017

SRL
MOLDPRESA

GRUP

457,54 5 + +

Man Adrian, Mare Anca, 
Toma Felicia Microbiologic 
medicală şi alimentară - 
Diagnostic de laborator şi 
îndrumare practică pentru 
studenţi (prinţ color). - 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP
1394,40 5

+/- +/-
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Gâspârik Andrea Ildiko 
Aspecte teoretice ale 
comunicării medic-pacient. - 
2020

SRL
MOLDPRESA

GRUP
484,55

5
+ +

Nicoleta Tupiţă, dr. Simona 
Bobic, dr. Alin Popescu, dr. 
Bogdan Socea, prof. dr. Vlad 
Denis Constantin GHID DE 
NUTRIŢIE - de la prevenţie 
la terapie (prinţ color). - 
2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP
1889,91 5 + +

MARIA DANIELA 
PODEANU Compendiu de 
radioimagistică 
musculoscheletală. - 2015

SRL
MOLDPRESA

GRUP

562,99 5 + +

MARIA DANIELA 
PODEANU Compendiu de 
radioimagistică medicala 
voi. 2. - 2016

SRL
MOLDPRESA

GRUP

631,40 5 + +

MARIA DANIELA 
PODEANU Compendiu de 
radioimagistică medicala 
vol.l. - 2016

SRL
MOLDPRESA

GRUP

562,99 5 + +

Anca Moţăţăianu, Laura 
Bărcuţean, Smaranda Maier, 
Bălaşa Adrian îngrijirea 
medicală în boli neurologice 

curs pentru asistenţi 
medicali. - 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP

1 125,98 10 + +

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(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:

D a ta
so lic ită r ii

O p e r a to r u l e c o n o m ic In fo r m a ţia  so lic ita tă R e z m a tu l r ă sp u n su lu i  
o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic M o tiv u l r e sp in g e r ii/d e sc a lif ic ă r ii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:____________________ _
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11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(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)

F a c to r ii  d e  e v a lu a r e V a lo a r e a  d in  o fer tă P u n c ta ju l c a lc u la t

Denumirea operatorului economic 1 T o ta l
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n T o ta l

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M o tiv u l r e e v a lu ă r ii  o fe r te lo r
M o d if ic ă r ile  o p e r a te

14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică:

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

C a n tita te ,
e x e m p la r e

P r e ţu l u n ita r  
( fă r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l

( fă r ă  T V A )

Adrian Streinu-Cercel, 
Victoria Arama, Petre Iacob 
Calistru Boli Infectioase, 
curs pentru studenţi si 
medici rezidenţi, volumul 2. 
-Editura: Carol Davila, 2021

S R L
M O L D P R E S A

G R U P 60 944,75 56 684,85

Tudor Sbenghe, Mihai 
Berteanu, Simona Elena 
Kinetologie. Editura: 
MEDICALA, 2019

S R L
M O L D P R E S A

G R U P
40 398,40 15 936,00

Constantin Florin Dragan, 
Liliana Pădure Metodologie 
si tehnici de kinetoterapie. -  
Editura Naţional, 2018

S R L
M O L D P R E S A

G R U P 40 251,96 10 078,57



Giovanni Battista Migliori, 
Mario C. Raviglione 
Essential tuberculosis. 
PublishenSpringer 
International Publishing, 
2021

ÎCS Educaţional 
Centre SRL

50 1600 ,00 80000,00

Paul M. Paulman Taylor - 
Manual de diagnostic 
diferenţial.- Editura:ALL 
2021

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

30 497,64 14929,33

Guyton and Hall Textbook 
of Medical Physiology, 14th.
- Publisher: Elsevier, 2020

ÎCS Educaţional 
Centre SRL

50 2150,00 107500,0

Boron, Walter F.. Fiziologie 
medicală / De Walter F. 
Boron, Emile L. Boulpaep ; 
coordonatorul ediţiei in 
limba română Leon G. 
Zagrean. - Ed. a 3-a. - 
Bucureşti : Hipocrate, 2017

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

100 3324,67

332466,88

Lansing M Prescott, Joanne 
M Willey, Linda M 
Sherwood, Christopher J 
Woolverton, Jacques 
Coyette (Translator) 
Microbiologie (French 
Edition). - Publisher : DE 
BOECK SUP; 5th edition. 
2018

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

2 2158,84 4 317,68

Lakshman Samaranayake 
Essential Microbiology for 
Dentistry, 5th Edition. - 
Publisher: Elsevier, 2018

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 20 1500,00 30000,00
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Vinay Kumar, Abul K. 
Abbas, Jon Aster Robbins 
Patologie, Bazele 
Morfologice si 
Fiziopatologice ale Bolilor. - 
Editura: Medicala 
CALLISTO, 2015

SRL
MOLDPRESA

GRUP
50 1914,93 95746,43

Ortopedie si traumatologie / 
sub red. Florin Cătălin 
Carstoiu. - Editura: Editura 
UMF Carol Davila, 2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP

20 788,29 15765,85

Timothy 0  White, Sam P 
Mackenzie, Alasdair Gray 
McRae's Orthopaedic 
Trauma and Emergency 
Fracture Management 
(Churchill Pocketbooks) 3rd 
Edition. - Publisher : 
Elsevier, 2016

ÎCS Educaţional 
Centre SRL

10 1200,00 12000,00

Anca Ursa, Nora Marcean 
Limba romana medicala. 
Romana pentru obiective 
specifice. -  Editura: Limes, 
2018

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

3 311,13 933,38

Academia Romana DOOM 
3 - Dicţionarul ortografic, 
ortoepic si morfologic al 
limbii romane ediţia 3. - 
Editura: Univers 
Enciclopedic, 2022

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

3 550,00 1650,00

Tupita, Nicoleta Ghid de 
nutriţie. De la prevenţie la 
terapie. - Editura: 
UNIVERSITY PRESS, 
2019

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 415,21 2076,04

Dan Mircea Chetea îndreptar 
de nutriţie si metabolism. - 
Editura: Medicala, 2020

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

10 111,55 1115,52

Cristian Serafinceanu 
Nutriţie clinica umana. 
Manual pentru studenţi si 
rezidenţi. - Editura 
Medicala, 2021

S R L
M O L D P R E S A

G R U P 10 148,74 1487,36

Vasile Baghiu Teoria si 
practica Nursing. Volumul 
1. 50 de planuri de ingrijire 
pe baza diagnosticelor 
NANDA-I. - Editura Viata 

| Medicala Romaneasca, 2017

S R L
M O L D P R E S A

G R U P
30 250,99 7529,76



Vasile Baghiu Teoria si 
practica nursing. Volumul 3: 
Procesul de ingrijire a 
pacientului. - Editura: 
CARTEA MEDICALA, 
2019

S R L
M O L D P R E S A

G R U P
30 253,78 7613,42

Vasile Baghiu Teoria si 
practica Nursing. Volumul 
4. Tehnici Nursing si 
administrarea
medicamentelor. - Editura 
Cartea Medicala, 2019

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

30 253,78 7613,42

Comeliu Borundel Medicină 
internă pentru cadre medii. - 
Editura ALL, 2015

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

30 469,15 14074,55

Lucretia Titirca Ghid de 
nursing cu tehnici de 
evaluare si ingrijiri 
corespunzătoare nevoilor 
fundamentale. -  Editura: 
Viata Medicala 
Romaneasca, 2008

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

20 243,15 4862,97

Myron Yanoff, Calin Petru 
Tatatru Tratat de 
Oftalmologie Voi. 1 si Voi.2. 
Ediţia 5. - Editura: Prior, 
2021

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

3 6 2 9 2 ,2 3 18 876,69

David S McCleary The 
Optician Training Manual - 
2nd Edition: Simple Steps 
To Becoming A Great 
Optician. - Publisher : Santa 
Rosa Publishing, 2018

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 1430,32 7151,58

Nancy Carlson, Daniel Kurtz 
Clinical Procedures for 
Ocular Examination, Fourth 
Edition 4th Edition. 
Publisher : McGraw Hill / 
Medical, 2015

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 5 1700,00 8500,00

Andrew William Keirl, 
Caroline Christie Clinical 
Optics and Refraction: A 
Guide for Optometrists, 
Contact Lens Opticians and 
Dispensing Opticians 1 st 
Edition. - Publisher : 
Butterworth-Heinemann, 
2007

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 3 1900,00 5700,00

David Shein Clinical 
Medicine for Optometrists ÎCS Educaţional 

Centre SRL 5 1910,00 9550,00



First Edition. - Publisher : 
LWW, 2020
Anthony Phillips, Lynne 
Speedwell Contact Lenses 
6th Edition. - Publisher : 
Elsevier, 2018

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 3 4050,00 12150,00

Dan Mircea Chetea îndreptar 
de nutritie si metabolism. - 
Editura: Medicala, 2020

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

9 111,55 1003,97

Anthony Fauci , Stephen L. 
Hauser , ... , ed.: Dennis L. 
Kasper , Anthony S. Fauci , 
Dan Longo Harrison. 
Principiile medicinei 
interne. Voi. 1 + 2 (+ DVD). 
- Editura: ALL, 2022

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

3 6842,61 20527,83

Mihaela Botnarciuc 
Virusologie si micologie. 
Note de curs - Editura: Etna, 
2022

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

9 418,32 3764,88

Grigore Mihaescu 
Hematologie - Editura: 
Medicala, 2021

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

9 4 3 8 ,2 4 3 9 4 4 ,1 6

Daniel Coriu Hematologie 
clinica in practica medicala. 
- Editura: Medicala, 2022

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

9 286,85 2581,63

Jacqueline H. Carr Clinical 
Hematology Atlas. Ediţia: 6 
- Editura: Elsevier, 2022

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 3 1350,00 4050,00

O. James Garden & Rowan 
W Parks & Stephen J. 
Wigmore Principles and 
Practice of Surgery. Ediţia: 8 
- Editura: Elsevier, 2022

ÎCS Educaţional 
Centre SRL

3 1190,00 3570,00

Elizabeth Holt Beatrice 
Lupsa Grace Lee Hanan 
Bassyouni Harry E. Peery 
Goodman's Basic Medical 
Endocrinology. Ediţia: 5 - 
Editura: Elsevier, 2023

ÎCS Educaţional 
Centre SRL

3 2150,00 6450,00

Patrick R. Murray & Ken S. 
Rosenthal & Michael A. 
Pfaller Medical 
Microbiology. Ediţia: 9. - 
Editura: Elsevier, 2021

ÎCS Educaţional 
Centre SRL

3 1520,00 4560,00

Karin C. VanMeter & Robert 
J. Hubert Gould's 
Pathophysiology for the

ÎCS Educaţional 
Centre SRL 3 2100,00

6300,00



Health Professions. Ediţia: 7 
- Editura: Elsevier, 2022

Puşkina Ecaterina Ecografia 
glandelor mamare. -  
Chişinău: Poligraf-Design 
SRL, 2021

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

20 780,00 15600,00

Băţagă Maria Simona, 
Macarie Melania Nutriţia în 
bolile digestive. -  2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP
5 96,21 481,07

Danusia Onişor, Olga 
Brusnic Nutriţia în 
afecţiunile
gastroenterologice. -  2017

SRL
MOLDPRESA

GRUP

5 70,59 352,96

Mărginean Cristina Oana, 
Meliţ Lorena Elena 
Recomandări actuale în 
diagnosticul obezităţii la 
copil. -  2020

SRL
MOLDPRESA

GRUP

5 58,83 294,13

Mureşan Simona, Jeremias 
Zsuzsanna, Dorgo Monica 
Internai medicine for 
students. Nephrology & 
Diabetology, voi. 1. -  2019

SRL
MOLDPRESA

GRUP

5 112,60 562,99

Horaţiu Moldovan Medicină 
Ocupaţională. Abordare 
personalizată. -  2020

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 91,51 915,08

Sanda Maria Copotoiu, 
Leonard Azamfirei 
Actualităţi în anestezie şi 
terapie intensivă. Inima şi 
circulaţia. -  2019

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 112,60 562,99

Sanda Maria Copotoiu, 
Leonard Azamfirei 
Actualităţi în anestezie şi 
terapie intensivă. Toracele şi 
respiraţia. -  2018

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 135,95 679,77

Sanda Maria Copotoiu, 
Leonard Azamfirei 
Actualităţi în anestezie şi 
terapie intensivă. Anestezia 
în funcţie de tipul 
intervenţiei chirurgicale. 
Management perioperator. -  
2017

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 175,61 878,04



Nicoleta Răducanu, Monica 
Tarcea Nutriţia vârstnicilor. 
-2017

SRL
MOLDPRESA

GRUP

5 91,51 457,54

Gâspârik Andrea Ildiko 
Aspecte teoretice ale 
comunicării medic-pacient. 
-2020

SRL
MOLDPRESA

GRUP
5 96,91 484,55

Nicoleta Tupiţă, dr. Simona 
Bobic, dr. Alin Popescu, dr. 
Bogdan Socea, prof. dr. Vlad 
Denis Constantin GHID DE 
NUTRIŢIE - de la prevenţie 
la terapie (prinţ color). -  
2019

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 377,98 1889,91

MARIA DANIELA 
PODEANU Compendiu de 
radioimagistică 
musculoscheletală. -  2015

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 112,60 562,99

MARIA DANIELA 
PODEANU Compendiu de 
radioimagistică medicala 
voi. 2.-2016

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 126,28 631,40

MARIA DANIELA 
PODEANU Compendiu de 
radioimagistică medicala 
vol.l. -  2016

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

5 112,60 562,99

Anca Moţăţăianu, Laura 
Bărcuţean, Smaranda Maier, 
Bălaşa Adrian îngrijirea 
medicală în boli neurologice 

curs pentru asistenţi 
medicali. -  2019

S R L
M O L D P R E S A

G R U P

10 112,60 1 125,98

T o ta l 969105,14



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

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

D a ta  tr a n sm ite r ii M o d a lita te a  d e  tra n sm ite r e

MOLDPRESA GRUP SRL 29.09.2022 e-mail
ÎCS Educaţional Centre SRL 29.09.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de valabilitate 
al contractului

Fără TVA (lei) Inclusiv TVA 
(lei)

SRL
MOLDPRE 
SA GRUP

Nr.88 din 
12.10.2022

221000
00-1

678 775,14 678 775,14

31.03.2023
ÎCS

Educaţional 
Centre SRL

Nr.87 din 
12.10.2022 290 330.00 290 330,00

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care Ia procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/Ioturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

(indicaţi suma cu TVA)
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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 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, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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1 
 

   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   X 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire                     
 

Nr.    17__din    12.10.2022       .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni 
Localitate Comuna Trușeni, municipiul Chișinău 
IDNO 1007601007398 
Adresa Str.27 august,30 
Număr de telefon 022-59-02-36/ 022-59-81-11 
Număr de fax  
E-mail contabilitateatruseni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

022-59-81-11 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de preț 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Lucrari de construcție a rețelei de 
canalizare  din com. Trușeni (lucrări 
adaugătoare) (REPETAT) 

Cod CPV 45247130-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor 1nitary1e decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire (1nitary1e link-
ul procedurii de atribuire) 

 Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662631713987 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662631713987?tab=contract-
notice 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 26.09.2022 Ora:11.00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu x    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662631713987 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662631713987?tab=contract-
notice 
Data publicării transmiterii: 08.09.2022 

Tehnici și instrumente 1nitary1 de 
atribuire  

Nu□  1nitar-cadru□ 1nitar 1nitary de 
achiziție□ licitație electronică□ 
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catalog electronic□ 
Sursa de finanțare Buget de stat x 

Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea unitara (lei, fără TVA) 967 907,67 lei 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data _20.09.2022__, ora_11:00___), au depus oferta _3__ ofertanți: 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociații/administratorii 

S.R.L. Lonial grup 1002600016507 Ceauș Ion 
S.R.L. Genial A 1006600042119 Dascalescu Andrei 
S.R.L. Atar Inter 1015600010057 Calancea Pantelemon 
   
   
   

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
S.R.L. ”ATAR 

INTER” 
    

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

DUAE prezentat    
Oferta-devize 
locale 

prezentat    

informații 
generale despre 
ofertant 

prezentat    

Cerere de prezentat    
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participare  
Anexa nr.7) 
Scrisoare de 
garanție bancară 
1 % 

prezentat   

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

Grafic de executare 
a lucrărilor (Anexa 
10) 

prezentat    

Declarație privind 
experiența similară 
(Anexa nr.12) 

prezentat    

declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an Anexa 13 

prezentat    

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

prezentat    

Declarație privind 
personalul de 
specialitate și/sau a 
experților 
propus/propuși 
pentru 
implementarea 
contractului 

prezentat    

Lista 
subcontractanților și 
partea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de 
aceștea anexa 16 

prezentat    

Informații privind 
asocierea în vederea 
participării la 
procedura de 
atribuire executării 
obiectivului de 
investiție 

prezentat    

AVIZ pentru 
participare la 
licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor și 

prezentat/    
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instalațiilor 
Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii, extras 
din registrul de stat 
al persoanelor 
juridice 

prezentat    

Garanția lucrărilor 
executate 5 ani 

prezentat    

Certificat de 
atribuire a contului 
bancar 

prezentat    

Certificat de atestare 
tehnică profesională 
a dirigintelui de 
șantier 

prezentat    

Raport financiar prezentat    
     

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrari de 
construcție a 
rețelei de 
canalizare  
din com. 
Trușeni 
(lucrări 
adaugătoare) 
(REPETAT) 

     
SRL”ATAR 
INTER” 

801 010,61 1 lot + + 

      

* 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 

27.09.2022 S.R.L. ATAR INTER Scrisoarea nr. 1025 din 
27.09.2022 privind 
ajustarea pretului anormal 
de scazut 

SRL ATAR INTER a raspuns prin 
Scrisoare- nr.1140 din 30.09.2022, 
cu ajustarea prețului anormal de 
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scazut și anexarea actelor 
suplimentare 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
S.R.L. Lonial Grup oferta din punct de vedere economic neavantajoasă 
S.R.L. Genial-A oferta din punct de vedere economic neavantajoasă 
  
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot x        
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  x                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrari de 
construcție a 
rețelei de 
canalizare  
din com. 
Trușeni 
(lucrări 
adaugătoare) 
(REPETAT) 

S.R.L ATAR 
INTER 

1 lot 801 010,61 801 010,61 961 212,72 

      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit , lit.__.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L. Lonial Grup 05.10.2022 e-mail 
S.R.L. Genial-A 05.10.2022 e-mail 
   

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/acor

dului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

SRL ATAR 
INTER 

 
24 

12.10.2022 45247130
-0 801 010,61 961 212,72 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

 de atribuire a contractului de achiziții publice    

de încheiere a acordului-cadru                           □ 
  de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 2 D  din 13.10.2022 .    
 Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Gimnaziu „M.Sadoveanu” 
Localitate s. Vadul lui Isac, r-ul Cahul  
IDNO 1012620010726 
Adresa s. Vadul lui Isac, r-ul Cahul 
Număr de telefon  
Număr de fax  
E-mail oficial  gimnaziulvaduluisac@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

L.Bucur 

 Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a sălii sportive 
Cod CPV 45453000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

 Nr:   
  
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1663675016285 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064099/ 
Data publicării: Conform SIA RSAP 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□COP    

Sursa de finanțare □Alte surse: Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 290000,0 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663675016285
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 Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 Până la termenul-limită (data 03.10.2022, ora 10:00), au fost depuse 1 oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „General One” 1016600022037 Cebotarenco   
 Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL 

„General 
One” 

    

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

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

     

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

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

prezentat     

Informatii generale 
despre ofertant 

prezentat     

Demonstrarea accesului la 
personalul necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzatoare a 
obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit. 

prezentat     

Declarație privind prezentat     
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experiența similară a 
operatorului 
economicîn domeniul 
de activitateeferent 
obiectului contractului 
ce urmează a fi 
atribuit. 
Îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de 
asigurări sociale, în 
conformitate cu 
prevederile legale în 
vigoare în RM sau în 
ţara în care este 
stabilit 

prezentat     

Raportul financiar 
pentru anul 2021 

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)) 
 

 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 sălii 

sportive 

SRL „General 
One” 

268457,49 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) 

 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 

    
 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
   

  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 Pentru fiecare lot        
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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: __________________________________                 

 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) 
 

 Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

 Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 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) 
      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
 
În temeiul art. __ alin. __, punct.__             
Argumentare:   

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
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Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „General One” 05.10.2022 SIA RSAP, e-mail. 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 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). 

 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
„General 
One” 

 
15 13.10.2022 45453000-7 268457,49 322148,29 31.12.2022 

 
 Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Preţul cel mai scăzut  □                        
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aplicate criterii de durabilitate: Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 
                   Bucur Lilia                                                           _____________________ 
                    (Nume, Prenume) (Semnătura) 
 
 
 
 L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1661250756778/01 din 13.10.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Albinețul Vechi  
Localitate s.Albinetul Vechi, rnul Fălești 
IDNO  1007601002120 
Adresa s.Albinetul Vechi, rnul Fălești 
Număr de telefon  025970234,70794 
Număr de fax  
E-mail oficial  alexandra.grimaliuc@mail.ru,   
Adresa de internet primariaalbinet@mail.ru  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

 Grimaliuc Alexandra, Contabil șef, 025970234 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de renovare și extindere a rețelei de 
iluminat stradal din satele Albinețul Vechi, 
Albinețul Nou și Rediul de Jos” 

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

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661250756778 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661250756778?tab=contract-notice 
Data publicării: 23.08.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:19.08.2022 
Link-ul: Buletinul nr. 65/2022 

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: Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională și Locală 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 541 650,00 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  
  
23 aug 2022, 13:54 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Publicati Caietul de sarcini in conformitate cu Hotărârea Guvernului 
nr. 638/2020 cum este indicat in DS, pct.6, pentru a asigura 
operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită 
privind obiectul achiziției. Lista cantitatilor de lucrari Form.1 nu este 
numai una din componentele Caietului de sarcini si nu asigura 
operatorilor economici o informare completă privind obiectul achiziți 

Expunerea succintă a răspunsului  Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu 
includerea unor cerinte suplimentare 

Data transmiterii 25 aug 2022, 08:51 
  

Data solicitării clarificărilor  
  
23 aug 2022, 13:54 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Solicitam descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în 
planșe și prezentarea informațiilor, precizărilor și prescripțiilor 
complementare planșelor. (plansele de amplasare, schitele tehnice 
din proiect) 

Expunerea succintă a răspunsului  Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu 
includerea unor cerinte suplimentare 

Data transmiterii 25 aug 2022, 08:51 
  

Data solicitării clarificărilor  
  
23 aug 2022, 13:55 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Solicitam detalierea notelor ce includ caracteristicele și calitățile 
materialelor utilizate, testele și probele acestora, descrierea lucrărilor 
care se execută, calitatea, modul de realizare, testele și probele 
acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj, precum și aspectul 
final. Ce scopuri trebuie atinse cu realizarea acestor lucrari? 

Expunerea succintă a răspunsului  Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu 
includerea unor cerinte suplimentare 

Data transmiterii 25 aug 2022, 08:52 
  

Data solicitării clarificărilor  
  
23 aug 2022, 13:55 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Solicitam referirea la documentele care reglementează nivelul de 
performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și 
tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi 
încorporate în lucrare. Care sunt stabdardele de referinta, nivelul de 
iluminat care trbuie atis, calitatea iluminatului? 

Expunerea succintă a răspunsului  Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu 
includerea unor cerinte suplimentare 

Data transmiterii 25 aug 2022, 08:52 
  
Data solicitării clarificărilor  23 aug 2022, 13:55 
Denumirea operatorului economic  
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Solicitam publicarea proiectului de extcutie. (Memoriu explicativ, 
plansele de amplasare) 

Expunerea succintă a răspunsului  Atasam documentatia de proiect si anuntul de participare cu 
includerea unor cerinte suplimentare 

Data transmiterii 25 aug 2022, 08:52 
  

Data solicitării clarificărilor  
  
25 aug 2022, 16:43 

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 In Date generale din Proiectul prezentat se cere: în conformitate cu 
normele, valoarea iluminatului mediu pentru străzi s-a stabilit indicii 
normaţi pentru drumul central - 6 lx, drumul secundar - 4 lx. (Tabelu 
16, NCM C.04.02-2016). Intrebare- Cum putem argumenta atingerea 
acestor cerinte 6 lx pentru drum central si 4 lx pentru drumuri 
secundare ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform calculelor din proiect tehnic 
Data transmiterii 26 aug 2022, 13:47 
  

Data solicitării clarificărilor  
  
25 aug 2022, 16:45 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Im ce modalitate se va evalua corespunderea normelor de iluminat 6 
lx pentru drum central si 4 lx pentru drumuri secundare ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Prin măsurarea cu luxometru în teritoriu 
Data transmiterii 26 aug 2022, 13:47 
  
Data solicitării clarificărilor  26 aug 2022, 14:03 
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 Grupul de lucru va masura in teritoriu cu luxmetru oferta electronica 
sau oferta tiparita pe hirtie? Am avut in vedere evaluarea ofertei 
corespunzatoare, pana la implimentarea proiectului, atunci cand nu 
sunt montate corpurile de iluminat? Im ce modalitate se va evalua 
corespunderea normelor de iluminat 6 lx pentru drum central si 4 lx 
pentru drumuri secundare? fara montarea si aprinderea corpurilor de 
iluminat pe teren? 

Expunerea succintă a răspunsului  Prin calcul ofertantul asigură iluminarea normată conform 
proiectului, prin prezentarea unui calcul dialux. 

Data transmiterii 26 aug 2022, 14:42  
  
Data solicitării clarificărilor  26 aug 2022, 15:04 
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Introduceti cerinta de a prezenta raportul Dialux cu fisierele 
corpurilor de iluminat oferite in Caietul de sarcini, ca cerinta 
obligatorie pentru toti ofertantii. 

Expunerea succintă a răspunsului  
A fost redactat anuntul de participare si a fost inclus ca document 
obligatoriu prezentarea unui raport din Dialux cu fisierele corpurilor 
de iluminat 

Data transmiterii 29 aug 2022, 09:37 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor  - Publicat proiectul tehnic împreună cu memoriu 
explicativ; 
- Modificat anuntul de participare; 
- Publicat adaugator caietul de sarcini cu 
specificatiile tehnice pentru obiectul contractului;  

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

- La data de 25.08.2022 a fost încărcat în SIA 
RSAP Mtender fisierul cu proiectul tehnic 
împreuna cu memriu explicativ; 
- La data de 29.08.2022 a fost încărcat în SIA 
RSAP Mtender fișierul revizuit a anunțului de 
participare cu includerea cerintelor specifice 
obiectului achizitiei; 
- La data de 31.08.2020 a fost încărcat în SIA 
RSAP Mtender fișierul caietului de sarcini cu 
specificatiile tehnice pentru obiectul contractului 

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

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data 15 septembrie 2022, ora 10:00), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. CVR-ELECTRO 1006600002447 Viorel Sajin 
2. FCI "Capital" SRL 1003605002810 Igor Galciuc 
3. SA"Electromontaj-Nord" 1003602007238 Ciobanu Galina 
4. SRL"Galicus" 1010600032829 CASAP IURIE 
5. SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii Rotari 
6. Emcom E&E 1011600027451 Emil Oprea 

 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
CVR-

ELECTRO 
FCI "Capital" 

SRL 
SA"Electromon

taj-Nord" 
SRL"Galic

us" 
SRL 
Zepto 

Emcom 
E&E 

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

Propunerea tehnică PREZENTAT PREZENTAT     
Propunerea 
financiară PREZENTAT PREZENTAT     

DUAE PREZENTAT PREZENTAT     
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

NEPREZENTAT PREZENTAT 
    

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

Cerere de participare la 
procedura de achiziție PREZENTAT PREZENTAT     
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Conform anexei nr. 7 
la documentația 
standart  confirmată 
prin semnătura 
electronica a 
participantului  
Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
/Conform anexei nr. 8 
la documentația 
standart  confirmată 
prin semnătura 
electronica a 
participantului (13 
noiembrie 2022 
inclusiv) 

PREZENTAT PREZENTAT 

    

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. 
/Conform formularului 
aprobat prin ordinul 
Ministerului Finanțelor 
nr. 145 din 24 
noiembrie 2020  - 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

NEPREZENTAT PREZENTAT 

    

Grafic de  executare a 
lucrărilor /Conform 
anexei nr. 10 la 
documentația standart  
confirmată prin 
semnătura electronica 
a participantului 

PREZENTAT PREZENTAT 

    

Declarație privind 
experiența similară 
conform obiectului 
achiziției /Conform 
anexei nr. 12 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului, 
(anexate contracte 
încheiate însoțite de 
procese verbale la 
terminarea lucrărilor) 

PREZENTAT PREZENTAT 

    

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate /Conform 
anexei nr. 13 la  

PREZENTAT PREZENTAT 
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documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 
Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului / Conform 
anexei nr. 14 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT PREZENTAT 

    

Recomandări la 
contractele prezentate 
pentru demonstrarea 
lucrărilor similare 
executate în ultimii 5 
ani /Minim 2 
recomandări/ Copie 
confirmată / Semnată 
electronic 

PREZENTAT PREZENTAT 

    

Declarație privind 
personalul de 
specialitate 
propus/propuşi pentru 
implementarea 
contractului /Conform 
anexei nr. 15 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT PREZENTAT 

    

Lista 
subcontractanților și 
partea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de către 
aceștia/Conform 
anexei nr. 16 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT PREZENTAT 

    

Informație privind 
asocierea Conform 
anexei nr. 17 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT PREZENTAT 
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
renovare și 
extindere a 
rețelei de 
iluminat stradal 
din satele 
Albinețul 
Vechi, 
Albinețul Nou 
și Rediul de 
Jos” 

CVR-ELECTRO 1 408 947 MDL 1/buc - - 
FCI "Capital" SRL 2 140 299,63 MDL 1/buc + + 
SA"Electromontaj-
Nord" 2 163 005,84 MDL    

SRL"Galicus" 2 230 398,28 MDL    
SRL Zepto 2 239 384,43 MDL    

Emcom E&E 2 327 923,82 MDL    

* 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 

27.09.2022  FCI "Capital" SRL Justificarea prețului 
anormal de scazut  

Prin scrisoare nr.28/09-03 din 28 
septembrie 2022 FCI "Capital" 
SRL, a justificat pretul anormal de 
scazut si prezentat documente 
confirmative 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

CVR-ELECTRO 

Oferta prezentata de Operatorul economic a fost 
respinsa pe motivul ne prezentarii scrisorii de 
garantie pentru oferta și a altor 2 acte necesare 
de depus impreuna cu oferta. 

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: __________________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
renovare și 
extindere a rețelei 
de iluminat 
stradal din satele 
Albinețul Vechi, 
Albinețul Nou și 
Rediul de Jos” 

FCI "Capital" 
SRL 1/buc 2 140 299.63 2 140 299.63 2 568 359,56 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

CVR-ELECTRO 
cvrelectro@gmail.com 
FCI "Capital" SRL 
capital07@mail.ru 
  
 SA"Electromontaj-Nord" 
electromontaj-nord@rambler.ru 
 
SRL"Galicus" 
galicus2010@gmail.com 
 
SRL Zepto 
zeptosrl@mail.ru 
Emcom E&E 
emcom333@gmail.com 

03.10.2022 e-mail, 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

FCI "Capital" 
SRL Capital autohton 69 13.10.2022  2 140 299.63 2 568 359,56 31.12.2022 

 

mailto:cvrelectro@gmail.com
mailto:capital07@mail.ru
mailto:electromontaj-nord@rambler.ru
mailto:galicus2010@gmail.com
mailto:zeptosrl@mail.ru
mailto:emcom333@gmail.com
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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): 

 

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): 

__________________  
(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: 
 
               ____Alla ȚARANU_______________           ____________________ 
                        (Nume, Prenume)                                           (Semnătura) 
                                                                                                                                   L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 127/22 din 13.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  Olga.conovalova@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției „Ulei şi grăsime animalieră”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale 

Cod CPV  15400000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1661848205750 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661848205750?tab=contract-notice 
Data publicării: 30.08.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da (pct.18, HG 1419/2016)   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 270 500,00 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661848205750
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 19.09.2022, ora 12:30), au depus oferta 3 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SA „Fabrica de unt din Florești” 1003607011922 Pavel Grigoraș 
2. SRL „Credoprim” 1003600026963 Gheorghe Costru 
3. SRL „Meltan” 1018600003955 Melnic Victor 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului 
economic 

SA
 „

Fa
br

ic
a 

de
 u

nt
 

di
n 

Fl
or

eș
ti”

 

SR
L 

„C
re

do
pr

im
” 

SR
L 

„M
el

ta
n”

 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat 
DUAE Documentului Unic de Achiziţii European prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat 
Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 
Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale 
din ţara în care ofertantul este stabilit prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 
naţional prezentat 

statut „în 
așteptare” prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat statut „în 
așteptare” prezentat 

Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare a ofertantului sau certificat de 
înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității de transport” sau 
„Certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor a unității de 
transport” 

prezentat statut „în 
așteptare” prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin 
referire la specificații sau standarde relevante prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și experienței 
pentru cel puțin 12 luni de activitate. prezentat statut „în 

așteptare” 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)) 

1. La lotul „Unt Ţărănesc”, preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SA „Fabrica de unt 
din Florești”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la 
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lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea lotului „Unt Ţărănesc” de la operatorul economic 
SA „Fabrica de unt din Florești”. 

2. La lotul „Ulei de floarea-soarelui”, unicul ofertant este SRL „Meltan”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta și a mostrei, prezentate de către operatorul economic menționat la 
lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Totodată, reieșind din necesitatea stringentă de asigurare a efectivului 
unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu produse alimentare, se propune achiziționarea 
lotului „Ulei de floarea-soarelui” de la operatorul economic SRL „Meltan”. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 

Unt 
Ţărănesc 

SA „Fabrica de unt din 
Florești” 773920,00 7000,00 + + 

SRL „Credoprim” 774000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Ulei de 
floarea-
soarelui 

SRL „Meltan” 236250,00 7000,00 + + 

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  
Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

27.09.2022 

SA „Fabrica de unt din 
Florești” 

Prezentarea documentelor justificative, clarificărilor 
solicitate la documentaţia obligatorie, specificațiilor 
de preț după licitare, garanția în original. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Meltan” Prezentarea documentelor justificative A prezentat informațiile 
solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru un singur lot        
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 
denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

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

Modificările operate - 



4 
 

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

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și unitate 
de măsură  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Unt Ţărănesc SA „Fabrica de 
unt din Florești” 7000,00 110,56 773920,00 835800,00 

Ulei de floarea-
soarelui SRL „Meltan” 7000,00 33,75 236250,00 283500,00 
 
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 

SA „Fabrica de unt din Florești” 
03.10.2022 prin e-mail SRL „Credoprim” 

SRL „Meltan” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 

conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

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

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

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

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

Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, 
inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 
Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SA „Fabrica de unt 
din Florești” - 14/749  13.10.2022 15400000-2 773920,00 835800,00 23.12.2022 

SRL „Meltan” - 14/750  13.10.2022 15411100-3 236250,00 283500,00 23.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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



5 
 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
 

 
 
 
 



DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 8 din 10.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

a
J. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

IVSP Spitalul Raional Ci!4le!l

6091 s03 17

or. Cilirasi str. N' Testemitanu 59

024412-ll-35
024412-24-48Numir de fax

E-mail oficial
www. sr-calarasi.ms.mdAdresa de internet
erdagd Che".ghe, 0 6843241 1, j urist-imsp@mail'ruffie, prenume, lelefon,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

fiput pto."durii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de Pre{uri

ffit^gl4!ps:!4--
@ontractului de achizifie/

acordului-cadru

Bunuri I

Obiectul achizi{iei Prndnse alimentare oentru trlmestrul lv zvzz

Cod CPV 1 5800000-6
ffiind achiziliile publice nr.131 din

03.07 .201s
E*nun"t.a motivului/temeiului privind alegerea

y:;:::lP" j2,7::,::::",.!!,,ilf ''apticdriiattor
Nr:21064412Procedura de atribuire (se va indica dm cadrut

por talul ui guv ern a men tal www' m te n d er' gov' md) Link-ul:

. ocds-b3wdp 1 -MD- 1 66 417 624905 6

public[rii : 26 .09 .2022Data
n achizitii.md:Platforma de achizi{ii publice utilizati
rDa

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii

publice a autoriti{ii contractante
tirk"rt 

"6tC 
planul de achizilii publice publicat:

www. sr-cal arasi.ms.md

,q.nunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:

;;;;;."-t-umente 
specif ice de atrib uire nlicitalie electronicd

nBuget CNAM; nSurse externe;Sursa de finan{are

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVAI 31 000,00

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic

E*punet.u succint[ a solicitdrii de clarificare
Exnunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

I



tl"dlcatj swi utilizatd Si data publicdriiJ
Fubt["t"J" BAP/alte mijloacelor de informare

[Indicali numdrul de zile]T*."*tt-tt[ne depunere qi deschidere a

ofertelor pretungit (duPd caz)

4.Modificirioperateindocumenta{iadeatribuire:

(Se va completa ln cazul in care aufost operate modifi'cdri)

PfrnI la termenul-limiti (data 04.10 2022, ora 10:00), au depus oferta L ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse

prezentate de c[tre operatorii economici:
qi documentele de calificare qi aferente DUAE

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentalia de atribuire ;i se vq consemna prin: prex,entat, neptezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prizentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea oPeratorului economic

Ialic Andrei
Ialic Anatol

1007609000465

Denumirea oPeratorului economic

D*norni." document
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentaL r9y9z9!!at4u

Garantia pentru bfertf,
iivind valabilitatea ofertei

Documente de calificare

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in

conformitate cu prevederile legale din lara in care

ofertantul este stabilit

Certificat privind delinerea contului bancar

Dovada lipsei restanlelor fatd de bugetul public

Certificate de conformitate sau alte documente ce

confirmd calitatea, {ara de origine qi produc[torul

ffi alelor prestdri efectuate in

ultimii j ani de activitate, copii alg r9!tr99!gg!rmi.!qx



t

;,

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale

fmnr*"tt, pri,nd "Corespunderea cu cerinlele de-calificare" Si "Corespunderea cu specfficaliile

tehnice" , se va ronrr*ro prin: ,,*" tn cazul Corespunderii Si prin ,,-" ilt cAzul necOreSpunderii)

g. pentru elucidarea unor neclariti{i sau rconfirmarea unor date privind corespunderea

ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului

anormal de scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqiidescalifi ca{i :

ft^-,,'.ivoo ^narqfnrrrlrri economic Motivul respingerii/descalifi clrii
- Iq,, u fost prezentatd garanlia pentru oferti

- A fost depusi o singurl ofert[ la un pre{ mai

mare decit pe pia(i, in conformitate cu pct'

34 al HG nr.987 din 10.10.20180 Grupul de

lucru hotiriqte de a repeta procedura de

achizitii Pentru acest lot

SRL Serolan

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut n

12,Informa{iaprivindfactoriideevaluareaplica{i:

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

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Corespundere
a cu cerin{ele ,

de calificare

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Denumirea
operatorului

economrc

Denumirea
lotului

Lot 1 Piine

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatu l 
":HT*ii 

oPe rato rului

Punctajul calculatValoarea din ofertlFactorii de evaluare

Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul I

Denumire factorul n
orului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
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/ (Set'acompletatncqzultncareoferteleaufostreevaluaterepetat)

r\lotivul reeval uirii ofe rtelo r
lllodificirile
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.     1   ___din  11.10.2022                    .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Pepeni 
Localitate s. Pepeni 
IDNO 100760112315 
Adresa s. Pepeni, r-nul. Sîngerei 
Număr de telefon 0262-42-097 
Număr de fax 0262-42-395 
E-mail oficial  primaria.pepeni@mail.ru 
Adresa de internet http:primaria.pepeni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Rotaru Oleg 
0262-42-097 

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 Sistem de canalizare și stației de epurare a unor 
obiectivesocial culturale în com. Pepeni 

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

 

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

Nr: 21064866 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1664778784362 
 
Data publicării: 03.10.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9309597,00 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664778784362
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  Conform SIA RSAP 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data ______20__, ora___:___), au depus oferta ___ ofertanți: 

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 consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică     
Propunerea financiară     
DUAE     
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

   

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

1DUAE, Ordinul MF nr.72/2020   
2Cerere de participare  
3Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din tara in 
care ofertantul este stabilit 

 

4Declarație privind valabilitatea osfertei60 zile calendaristice  
5Declarație privind experienţa similară Toate contractele trebuie confirmate prin 
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor precum și prin recomandările 
beneficiarilor. 

 

6 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate.  
7 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului   
8 Lista subcontractanților și partea/ părțile din contract care sunt sunt îndeplinite de 
aceștea de atașat copii/ copiile contractului/ contractelor încheiat/încheiate cu 
subantreprenorii  

 

9 Angajament terț susținător financiar   
10Declaraţie terţ susţinător financiar   
11Angajament privind susținerea tehnică și profisională a ofertantului/grupului de 
operatori economici  

 

12Declaraţie terţ susţinător tehnic   
13Declaraţie terţ susţinător profesional   
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14Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național   
15Graficul de planificare, detaliat cu indicarea activităților și a resurselor umane puse la 
dispoziție de ofertant  

 

16Devizele locale aferente ofertei   
17Ultimul raport financiar   
18Certificat de atribuire a contului bancar   
19Avizul al Agenția pentru supraveghere tehnică  (Anexa nr. 22)   
20Certificat de atestare tehnicoprofesionala a dirigintilor de santier.   
21Certificat privind vizita pe santier emis de catre Beneficiar (în primele 10 zile de la 
publicarea anunțului de participare)  

 

22Garantia de buna executie 5% din valoarea lucrarilor contractate pentru fiecare an   
23Certificat al Sistemului de Management a calitatii conform ISO 9001-2015   
24Certificat al Sistemului de Management de mediu conform ISO 14001-2015   
25Manualul Calitatii elaborate in conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018  

 

26DECLARAȚIE 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 

 

27Garanția pentru ofertă, după caz cuantumul 1%  

(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 Operator economic 1     

Operator economic n     
Lot n Operator economic 1     

Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
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Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

      
 
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  

  [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

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 

        

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 




