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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                    V  

 
Nr. 30/22 din 08.09.2022    

                  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1006601000783 
Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b 
Număr de telefon 022 25-41-05; 022 25-41-73 
Număr de fax 022 72-80-47 
E-mail oficial  serviciu.medical@mai.gov.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Adelaida Nichiforova (022-25-41-60 
adelaida.nichiforova@mai.gov.md) 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □ Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a secțiilor de Terapie și Consultativă a 
Spitalului SM al MAI 

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-1658729463748 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060487/ 
Data publicării: 25 iul 2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

V Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.mai.gov.md/sites/default/files/ 
SM/Transparenta/Achizitii/ 
Plan%20achizitii%202020(1).pdf 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:21.06.2022; 08.07.2022 
Link-ul:  
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_53_2.pdf 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_48_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658729463748
https://www.mai.gov.md/sites/default/files/
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 117 415,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor  4 aug 2022, 12:35 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

pozitia 28 &quot;Lambriuri la acoperis, executate 
pe santier in cantitati de peste 10 mp din 
cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL 
melaminat (Обшивка на кровле, выполненная на 
стройплощадке, площадью более 10 м2, из 
ОСБ)&quot;, indicati va rog grosimea la placi 
OSB? 

Expunerea succintă a răspunsului  rosimea plăcilor OSB este de 18 mm. 
Data transmiterii 5 aug 2022, 11:44 
  
Data solicitării clarificărilor  4 aug 2022, 12:37 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Strat fonoizolant la tavane suspendate executate 
cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, 
simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat 
(Звукоизоляция кровли, выполненная из 
минераловатных плит, просто закрепленных по 
внешней поверхности), ce grosime si densitate la 
vata? 

Expunerea succintă a răspunsului  grosimea la vata minerală în acoperiș (lambriuri la 
acoperiș) este de 150 mm cu densitatea gama = 135 

Data transmiterii 5 aug 2022, 11:46 
  
Data solicitării clarificărilor  5 aug 2022, 14:40 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

pozitiile 33-37, din devizul electricitate, materialele 
nu se regasesc in pozitii, trebuie a fi introduse? 

Expunerea succintă a răspunsului  Materilalele sunt introduse în pozițiile - p.33, p.37 
Data transmiterii 8 aug 2022, 09:07 
  
Data solicitării clarificărilor  5 aug 2022, 16:39 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
in devizul 2-3-1 lipsesc cofrajele la boiandreugi. 
poz. 25 volumul este incorect. 

Expunerea succintă a răspunsului  Cofrajele la buiandrugi constituie 28 m/2. Armarea 
pereților exteriori consta din - 33,77 kg (diametru 
5Bpl). Aceste volume vor fi adăugate în caietul de 
sarcini. 

Data transmiterii 9 aug 2022, 13:51 
  
Data solicitării clarificărilor  5 aug 2022, 17:32 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Devizul incalzire 2-3-7 cum se folosesc cheltuielile 
de regie la acest deviz? lucrarile de aici sunt lucrari 
de constructii care ar trebui a fi calculate cu 14.5%, 
dvstra folositi capitolul montare ceea ce poate 
duce in eroare agentii economice fiindca acest 
capitol care se calculeaza cu 76%(lucrari ce tin de 
electricitate, montarea utilajului si altele) ceea ce 
nu e relevant cu lucrarile dvstra 

Expunerea succintă a răspunsului  Armatura de reglare -închidere: vane, supoarturi, 
robinete, ventele cu diametru (mai mare) de 
250mm ne se consideră ca utilaj 

Data transmiterii 9 aug 2022, 09:52 
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Data solicitării clarificărilor  
  
8 aug 2022, 11:22 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

&quot;Zidirea peretilor exteriori si interiori din 
pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru 
inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен 
наружных из блоков газобетона толщ.300мм, 
без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 
м)&quot;, adezivul va fi cu pret zero??? 

Expunerea succintă a răspunsului  Prețul adezivului pentru zidirea pereților (BCA 
300mm) a fost inclus în normă. 

Data transmiterii 9 aug 2022, 13:53 
  
Data solicitării clarificărilor  10 aug 2022, 12:03 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
deviz 2-3-2, pozitiile 73 si 74, tevile vor fi 
demontate? va fi aplicat pret zero? 

Expunerea succintă a răspunsului  punctul 73 demontarea unui sifon și punctul 74 
demontarea unui vas de clozet (5 și 6 buc.) - 
demontarea tevilor prețul este inclus. 

Data transmiterii 11 aug 2022, 13:58 
  
Data solicitării clarificărilor  10 aug 2022, 12:29 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

&quot;Cofrajele la buiandrugi constituie 28 m/2. 
Armarea pereților exteriori consta din - 33,77 kg 
(diametru 5Bpl). Aceste volume vor fi adăugate în 
caietul de sarcini.&quot; Pozitia 25, din volumul de 
1kg specificat in caietul de sarcini, se va inlocui cu 
volumul de 33.77 kg(plasa VR)??? Ce tine de 
cofrajele la buiandrugi, ce cod indicam aici? 

Expunerea succintă a răspunsului  cofrajele la boiandrugi 28 m/2, armarea pertilor 
exteriori (33,77 kg) vor fi adăugate în caietul de 
sarcini. Poziția 25 - Volumul constituie 42 kg. 33.77 
- (5 mm Bp) și 7.48 (8 mm AIII) este armatura - nu 
plasa. 

Data transmiterii 11 aug 2022, 16:25 
  
Data solicitării clarificărilor  10 aug 2022, 15:08 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  
ce se intimpla cu materialele care nu se regasesc 
in utilaj dar in capitolul montare sunt 
specificate?pozitiile 
1,2,5,6,7,8,12,17,22,30,31,32,33 

Expunerea succintă a răspunsului   toate materialele sunt incluse în pozitia de 
montare 

Data transmiterii 11 aug 2022, 16:26 
 

  
Data solicitării clarificărilor  11 aug 2022, 16:44 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Modificati caietul de sarcini pentru a asigura 

transparenta pentru toti participanti 
  

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. Caietele de sarcini vor fi modificate și 
publicate. 

Data transmiterii 12 aug 2022, 15:18 
  

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
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Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

 

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

 

 
5. Până la termenul-limită (data 27 august 2022, ora 15:26), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Profmarket Prim SRL 1010600025874 Alexandru Stratan 
 

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

Denumire document 
Denumirea 

operatorului economic 
1 

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

Propunerea tehnică Prez. 
Propunerea financiară Prez. 
DUAE Prez. 
Garanția pentru ofertă 
(2%) 

Prez. 

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

 

Devizele aferente ofertei 
 
 

Prez. 

Declarație privind valabilitatea ofertei 
 

Prez. 

Grafic de  executare a lucrărilor 
 

Prez. 

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

Prez. 

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate 

Prez. 

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

Prez. 

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

Prez. 

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

Prez. 

Informații privind asocierea Prez. 
Angajament terț susținător financiar (se copletează în cazul asocierii) Prez. 
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (se copletează în cazul 
asocierii) 

Prez. 

Declaraţie terţ susţinător tehnic (se copletează în cazul asocierii) Prez. 
Declaraţie terţ susţinător profesional (se copletează în cazul asocierii) Prez. 
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Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și  
instalațiilor eliberată de Minististerul Economiei şi Infrastructurii al RM 

Prez. 

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii Prez. 
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor Prez. 
Ultimul raport financiar Prez. 
Garanția pentru calitatea lucrărilor executate Prez. 
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani de minim 8 000 000,00 lei   Prez. 
Disponibilitatea de bani lichizi în sumă de minim 200 000,00 lei la data  
prezentării ofertei, disponibili în contul bancar ala întreprinderii, 
confirmate prin documente bancare 

Prez. 

Lichiditate generală de min. 100% Prez. 
Manualul calității 
 

Prez. 

Certificat de atestare profesională pentru specialiști atestați (inclusiv 
legitimalie). 

Prez. 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
Denumirea 

lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și 

unitate 
de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 Lucrări 
de reparație a 
secției Terapie 
a Spitalului SM 
al MAI  

Profmarket Prim 
SRL 5466805,39 lucrări - + 

Lotul 2 
Lucrări de reparație a secției Consultative și 
diagnostic funcțional a Spitalului SM al MAI 

Achiziția nu a avut loc 

* 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 

Profmarket Prim SRL Prin valoarea inclusă în propunerea financiară, este 
depășită valoarea fondurilor alocate de SM al MAI, 
ca autoritate contractantă, pentru îndeplinirea 
contractului de achiziții publice. 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060487/lot/11590431/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060487/lot/11590431/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060487/lot/11590431/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060487/lot/11590431/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060487/lot/11590431/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060487/lot/11590432/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060487/lot/11590432/


6 
 

Pentru fiecare lot V        
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  V                        
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. 1 lit d).             
Argumentare:   prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor 
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice 
 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Profmarket Prim SRL 08.08.2022 profmarket_prim@yahoo.com  
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 
 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

mailto:profmarket_prim@yahoo.com
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DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 7 din 03.10.2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP”Policlinica de Stat” 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1006601003924 
Adresa Mun.Chișinău, str.31 august 1989 nr.70 
Număr de telefon 022-251-508 
Număr de fax 022-22-40-21 
E-mail oficial  achizitii.pcs@gmail.com 
Adresa de internet pcs.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Cioclea Rodica 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz)  
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Dispozitive medicale pentru 2022(repetat) 
Cod CPV 33100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1662116996409 
 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062755 / 
Data publicării:02.09.2022 

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: Mijloace speciale 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 145455,00 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  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662116996409
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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) 

[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 15.09.2022, ora 15:30), au depus 4 (patruă ) oferte de  1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”Restmed” 1008600014642 Administrator - Busuioc Anatol 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

 SRL ”Restmed” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
DUAE prezentat 
Cerere de participare  prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr. 8 prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
Propunerea tehnică prezentat 
Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA prezentat 

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

Dovada înregistrării întreprinderii prezentat 
Certificate de conformitate /calitate prezentat 
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal 

prezentat 

Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de 
echipamente electrice și electronice (EEE) 

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 1 
Dulap de uscat - - 1 buc. - - 

Lotul 2 
Otoscop - - 1 buc. - - 

Lotul 3 
Teleotoscop - - 1 buc. - - 

Lotul 4 
Reflector 
frontal cu 
sursă de 

- - 1 buc. - - 
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lumină 
Lotul 5 
Sigilator pungi  
 

- - 1 buc. - - 

Lotul 6 
Dispozitiv 
medical pentru 
magnetoterapie 

SRL ”Romedcom” 6250,0 2 buc. + + 

Lotul 7 
Dispozitiv 
medical de  
galvanizare și 
electroforeză 

SRL ”Romedcom” 

10000,0 2 buc. + + 

Lotul 8 
Iradiator cu 
UV-portabil  

SRL ”Romedcom” 
23000,0 1 buc. - - 

Lotul 9 
Inhalator 
(cu mască, 
compresor și 
control al 
debitului) 

SRL ”Romedcom” 

1250,0 1 buc. + + 

Lotul 10 
Banchetă 
medicală  

- - 2 buc - - 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

   

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL ”Restmed” 
 

- Lotul 8 ”Iradiator cu UV-portabil”, se descalifică în conformitate cu art.69 
alin.(6) lit.b) a Legii nr.131/15 privind achizițiile publice, oferta nu 
corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire,  deoarece în 
anexa 22 (specificație tehnică) la Documentația Standard s-au introdus date 
ieronate, și anume; colonița 4 ”modelul articolului” este indicat dispozitivul 
medical de model OUFNU specificațiile tehnice ale căruia nu corespund cu 
specificația tehnică solicitată în anunțul de participare. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut      v                        
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 
Unit
ate 
de 

măs
ură   

Cantit
atea 

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
unitar  

(cu TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

(inclusiv 
TVA) 

 SRL ”Restmed”       
 Lotul 6 Dispozitiv medical pentru 

magnetoterapie 
buc 2 3125,00 3750,00 6250,00 7500,00 

 Lotul 7 Dispozitiv medical pentru 
galvanizare și electroforeză  

buc 2 5000,00 6000,00 10000,00 12000,00 

 Lotul 9 Inhalator (cu mască, 
compresor și control al debitului) 

buc 1 1250,00 1500,00 1250,00 1500,00 

 TOTAL:     17500,00 21000,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
Argumentare: Loturile 1”Dulap de uscat”, Lotul 2 ”Otoscop”, Lotul 3 ”Teleotoscop”, Lotul 4 ”Reflector 
frontal cu sursă de lumină” Lotul 5 ”sigilator de pungi”, Lotul 10 Banchetă medical” se anulează în temeiul art. 
71 alin. (1)  lit a), a Legii Nr. 131 din 03.07.2015. 
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Oferta operatorului economic SRL Restmed” pentru Lotul 8 ”Iradiator cu UV-portabil”, se descalifică în 
conformitate cu art.69 alin.(6) lit.b) a Legii nr.131/15 privind achizițiile publice, oferta nu corespunde 
cerințelor expuse în documentația de atribuire,  deoarece în anexa 22 (specificație tehnică) la Documentația 
Standard s-au introdus date ieronate, și anume; colonița 4 ”modelul articolului” este indicat dispozitivul medical 
de model OUFNU specificațiile tehnice ale căruia nu corespund cu specificația tehnică solicitată în anunțul de 
participare. 

Pentru loturile anulate și respinse grupul de lucru al IMSP Policlinica de Stat v-a iniția o nouă procedură de 
achiziție. 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL ”Restmed” Nr.01-19/249  din 

23.07.2022 
restmed.md@gmail.com 

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

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/a

cordului-
cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL”Restmed” Cu capital 
autohton 

Nr. 59/22 03.10.2022 33100000-9 17500,00 21000,00 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, 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 pe achiziții:  _________________________  Viorica EFROS. 
 

































DARE DE SЕАМД

de atribuirel а contractului de achizi{ii publice
de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

diп 04.10.2022

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

g
п
п

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate пСеrеrеа оfеrtеlоr de та,
пАltеlе:

-Iпdiсаti

вuпuriп servicii п Lucrйri И

Lucrari llе reparatie partiala а parterului blocului
priпcipal репtru amplasarea uпеi subdiviziuпi iп
cadrul IMSP SCM SF TREIME
45453000-7

Nr: 210бl9б0
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdl1:
UJ Wup l -IvlIJ- l OOUo:/ I voo l
nata pubПca.ii t Я.ОВ:ОZZ
И achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md
ИDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

:l ltrei

пАсоrd-саdru nsistem dinamic de achizit.ie
ИLicita!ie еlесtrопiсё пCatalclg electronic
nBuget de stat; ИBuget CNA-M; пBuget CNAýI;
пSursе exteme; ИAlte surse: Surse

Vаlоаrеа estimatй (lei, Jdrd ТVД) 2 838 496,98

3. Сlаrifiсf,ri privind documenta{iia de аtriЬчiге:

(Se va completcl |п cazul tп care au fost solicitate сlаrфсйri)

Dепumirеа autorititii contractante IМsp spitalul clinic Munici
Localitate MD-2068 mun. Chiginйu, str
IDNo 1003600152592
Adresa mun. Ch_iqinйu, str. Alecu Russl
Nчmйr de telefon 022441185, 0224з82з7
Numйr de fax 02244ll85
E-mail oficial achizitii. sf.treime@ gmail.com
Adresa de iпt;еrпеt www.treime.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепuппе, tеlеfоп,
e-mail)

Tatiana l{ainilchi

2. Date cu privire la рrосеdчrа de аtriЬuirе:

Рrосеdurа de ar:hizi{ie repetattr (dupd caz)

Tipul obiectului contractului de achizi!ic,/ acordului-
cadru
Obiectul achizi{iei

C"d СРV -
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor

i decdt t|icitalia deschi,
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdica diп

р ort alului guy еrrtаmепtql yyww. mt е п der. gоч,ц1!)

Platforma de achizi{ii publice utilizatй

Рrосеdчrа а fost inclusй iп planul de achizi{ii publice
а autoritй{ii contractante

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd c,az)

Tehnici ;i instrurmente specilice de atrilluiire
(dupd caz)

Sчrsа de finan{are

l Data solicitйr,ii clarificirilor __ N!J!lРý! ]
l

Nг:

Data:
Link-ul:



Dепumirеа о реrаtоrului economic
Ехрuпеrеа srrccintй а solicitirii de
clarificare
вхрuпеrеа suссiпtй а rispunsului
Data transmiterii

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul m оdifiсйrilоr NU AU ]7oST
Publicate in I}AP/alte mijloacelor cle
informare (duрd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de dерчпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (durlй caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

5. Рffпй la termenul-Iimitй (data 08.09.2022, оrа 10:00), ач depus oferta 4 ofertan{i:

Nr. Dепumirеа operatorului ecornomic tDNo Asocia{ii/
rldm inistratorii

1

2
3
4

SRL IQ Feпster
Сопs Art Епgiпееriпg
FаЬiапса
иsN соNS Sлa

10l7600025172
1 0 I 4б00032805
] 00460000 1 44б
1 0 1 5600008454

Сопfоrm datelor SIд RSAP
Мtепdе,1

б. Informar{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
сйtrе о р,еrаtоrii есопоm iсiз С о п fo rm d at е I о r ý Il!_ВSlЦ'_ Mt е п de r

Dепчmirе dосчmепt
Dепumirеа опеrаtоrului economic

SRL IQ Feпster Сопs Art
Епgiпееriпg

FаЬiапса иsN CON,S
sлa

(Se
Doc:umentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
propunerea tehnicё preZeпtClt prezeпtat рrеzепtаt preZeпtal

Propunerea firranciarй prezeпtctt rэrеzепtаt prezeпtat prezeпtal

DUAE prezeпtclt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Garanlia pentru оfеrtб
(dutэd caz)

prezeпtat prezeпtat preZeпtat preZeпtat

Dосumепtе de calificare
Se vа сопsmпа ,оriп: prezeпtat, перrе:r,епtаt, пu c:orespuпde

сопfоrm anexei пr. 12 sau

fогmulаru nr. 13 din
documentalia standard
Dеmопstrаrеа ех.реriепlеi
operatorului economic iп
domeniul de activitate
aferent obiectului
contractului се urmеаzё а
fi atribuit

рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt

Fоrmulаrul-оГеrtй prezeпtat prezeпtat рrеZепtаt prezeпtat
certificat de atrilbuire а
contului Ьапсаr

prezeпtctt prezeпtat prezentat prezeпtat

ceпificat de efectuare
sistematictr а plйtrii

impozitelor, сопtriЬчtiilоr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Raport financiar 2021 prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat
оfегtа tehnicй сопfогm
caietului de sarcini

prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt
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Сеrеrе de раrtiсi;эаrе prezeпtclt prezeпtat zепtаt prezeпtat
Declara{ia privind
valabilitatea ofertei

prezeпtclt prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt

Garan(ia репtru оfеrtё l% prezeпtclt prezeпtat zeпtat prezeпtat
Graficul de execulie а

luсrёrilоr
prezeпtclt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Declara{ia privind dotбrile
specifice, utiIajul 9i
echipamentul necesar
pentru iпdерliпirrэа
corespunzбtoare а

contractului

prezeпtctt рrеzепtаt рrеzепtаt рrеZепtаt

Declara{ia privind
реrsопаlul de spe:cialitate

рrорus репtru
implementarea
contractului

prezeпtclt prezeпtat рrеzепtаt рrеzепtаl

Lista subcontractan{ilor gi

раrtеа/рйr{ilе din contract
саге sunt indeplilrite de
сёffе acegtia, dасё este
cazul

prezeпtclt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Informa{ie privind
asocierea (iп саzлl
asocierii), in саrul
asocierii

prezeпtclt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Avizul Agenliei pentru
suрrачеghеrе tehnictr

preZefi(rt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Certificatul ISO 900l -
Managmentul calit5lii iп
constructii

prezeпtctt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Мапuаlul Calitёtii va fi
orezentat inteцral

prezelxtat prezeпtat prezeпtat prezeпtal

certificatul de аtеstаrе
tehnico рrоfеsiопаlё а
dirigintelui de qantier

пu соrеsрuпdе prezeпtat prezeпtat prezeпtal

Dеmопstrаrеа accesului la
реrsопаl/uп organism
tehnic de specialitate, саrе
sй garanteze asig,urarea
unui controlul al calitЁlii

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Сарас itatea econLomica ýi
fiпапсiаrй

пu corespuпde prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Gаrапliа de bunil execufie
5%
La semnarea conttractului,
operatorul econc,mic va
semna declara{ia privind
beneficiarii efectivi

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса tп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа cle atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па corespaпde (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu сеriп{еlе solicitate:

Соrеsрuпdеrев
сu cerintele de

calificare

Corespunderc:,a
cu specifica{iille

tehnice

Canti.tate
qi unitate
de misurй

Dепчmirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

йrй TVA
SRL IQ Feпster 2 429 999

Denumirea
Iotului

l Iuсгаrе +
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Lucrari de
reparatie partiala
а parterului
blocului priпcipal

репtru
amplasarea uпеi
subdiviziuпi iп
cadrulIMSP SCM
SF TREIME

Сопs Art
Епgiпееriпg

3 470 400,85 l lucrare + +

FаЬiапса 2 525 200 l luсrаrе + +

ИЛSN CONS SRZ 2 430 000 l luсrаrе + +

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiс:е se va iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(IпfоrmаУiа prtviпd "Corespuпderea с,u сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespuпderea cu specфca|iile
tеhпiсе" , seva сопsеmпарriп: ,,*" iпсаzul corespuпderii;ipriп,,-" iпcazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclarit,i{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului irnormal de scizut) s-
а solicitat:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot И

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul econo.nric Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatorului economic

|5.09,2022 SRL IQ Fenser S-a solicitat prezentarea
documntelor:
-Avizul Agenlieipentru
Supraveghere tehnictr ;
_ceпificatul de atestare
tеhпiсо-ргоfеsiопаlй а
dirigintelui de gantier;
-Capacitatea есопоmiсё 9i
fiпапсiаrё;

S-a prezentat :

-Aviz репtгu раrtliсiраrе la licitaliile
publice de luсriri din domeniul
construc{iilor qi irrstalatiilor eliberat de
Agentia pentru Sttpraveghere tеhпiсё ;

-Extras de cont cur indicarea soldului
fiпаl de l'l7 з02,rl| mii lei ;

-contract de соlаlэоrаrе cu obiectul
contractului confec{ionarea а geamurilclr
uqilor sau vitraiilor, metoda de асhitаге
de creditare ;

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumire:r ореrаtоru lui economic моtiчul respinserii/descali,fi cйrii
SRL IQ Feпster Dосumепtаliа de atribuire prezeпtatd de cйtre operatoru.l

есопоmiс пu соrеsрuпdе сеriп|еlоr de саlфсаrе, art.26
(7)lit.b) diп Legea рriviпd achiziliile publice пr. ] 3 ]/20]:i,
duрd сum urmeazd :

criteriile de еvаluаrе :

-capacitatea de exercitare а activitd|ii profesioпale
ofertaпtul пu iпdерliпеstе сеriп|еlе prtviпd calфcdrile
profesioпale соtфrm legisla|iei iп vigoare la capacitatea
de exercitare а сопtrасtului, dirigiпtele de sапtiеr trebui,e

sd dе|iпd certificdrile de atesatre tehпico-profesioпale
пecesclre се atestd ехреriеп|а si calфcarea (dоmепiilе,
iпstala|ii $u re|ele electrice ,iпstala|ii cle automatizare) iп
urma clarфcdrilor пu dе|iпе ;

-Certificatul Ьапсаr de dispoпibilitate а Ьапilоr lichizi
/resurse creditare рriviпd demararea lucrdrilor uпdе
soldulfiпal пu coпstituie сuапtumul d,e cel рutiп 20% diп
vаlоаrеа ofertei сu TVA се dепоtd iпcetpacitatea
е сопоmi с й s i fiпапсi ar d ;
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pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitбri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi оfеrtапt: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scёzut И
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se чоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

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

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului econclmic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul l Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se vcl cclmpletra iп cazul tп care
ofertele au fost rееvаluаtсl
repetat)

NIotivul rеечаlчйrii ofertelor

Modificirile rlnerate

14. tп чrmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Denunrirear lotului Denumirea
operatoruJlui есопоmiс

cantitatcl
Ei unitate

de m5surii

Рrе{ul
uпitаr
(fйrП
тчА)

Рrе{ul total
(fйrй TVA)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

l lot иSN Colvs SRa ] lucrare 2 430
000

2 430 0l)0 2 9I б 0()0

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr econornici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч :rchizi{ii:

Dепumirе:t operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

SRL IQ Fепstеr
Сопs Дrt Епgiпееriпg
FаЬiапса
и,St/соNsSRl,

20,,09.22 e-mail

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i |п procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizЦii se realizeazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile art, 3l al Legii пr. ]3l diп 3 iut'ie
20 l 5 priviпd ac:hizi|iile publice)



15. Теrmепчl de a;teptare pentru iпсhеiеrеа contractului:

й;"^rl ir r.* 
"^1-"*,, 

.rtir""й;.""t.""t"r,ri П б zile in cazul transmiteriii соmчпiсёrii prin
este mai miсй decAt pragurile prevazute la art,2 miiloace electronice si/sau fax п
alin. (З) al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015 и 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
rivind achi:li{iile publice riп пriiloace electronice ýi/slau fах гl

In cazul in clare чаlоаrеа estimatй а contractului П 11 zile in cazul transmiteгii comunicйrii prirl
este еgаlй sau mai mаrе decet pragurile
prevlzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. l31

miiloace electronice si/sau ftrx п
П 

'6 
,ile irr ca^rl ,фrars-ite"ii cю.u"icfuii

3 iulie 2015 privind achiziliile publice rin nliiloace electronice si/s;au fах п

(Selecta\i termemul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi\iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzti iп сопfоrmitаtе сu
prevederile TIT'LULUI IV Capitolul I (CalculareaTermeпului) al Codului Civil al Republicii Moldov,z).

16. Contractul de achizi{ie/acordul,-cadru incheiat:

Denumire:l
operatorului

economic

l пtrсрri
nderea:

CrLt

са pi tпl
аutоhtоп

CtLt

capi tal
mixt,/aso

сiеге/
CrLt

capi tпl
striii п

и,S// Cotls s]?Z 428

vаlоаrеа contractului

I 04.10.2022 2 916 000 з 1.03.202з

17. Iпfоrm:l(iа privind achizi{ii publice durabile (achizilii veгzi) (rubrica dаtй se completeazй doar lin
саzul in саrе la рrосеdurа de ar:hizi{ie publici ач fost aplicate criterii de durarbilitate Ei s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi репtrч саrе au fost aplicate сritеrii de durabilitate)l

Аu fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de ar:hizi{ie сu'ГVА din ctlntract/ сопtrасtе а
lotuluilloturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
du rabilitate (llэi MD):

(iпdicali sumа a,t ТVД)

Codul СРV al lotului/lotu,rilor репtru саrе аu l'ost aplicate criterii
de durabilitate:

I\Iumйrчl
qi data

contractuIui/
асоrrdului-саdrч

Теrmеп de
valabilitat

eal
contractul
чi/асоrrlчl
чi-сttdгч

inclusiv
тчА

Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile pentru саrе au fost
aplicate criteriii de durabilitate:

Pre{ul cel mai slcйzut гl

costul cel mai scazut t]

Cel mai bun rаlэоrt calitate-pre1 гl

cel mai bun rаlэоrt calitate-cost гr

Рriп рrех,епtа dare de sеаmd, grupul de lacru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru iпсhеiеrеа
сопtrасtului,/сопtrасtеlоr iпсliсаtе afost respectal (ехсерtбпd cazarile prevdzate de art. :i2 аliп. (3) al Legii,пr.
13l diп 3 iulie, 2015 priviпd achiziyiitie publice )l precum;i сd iп cazal depuпerii coпtestaliilor Ei/sau
rесерliопdrii rapoartelor de moпitorizahe, ac€ast€a attfost ехапtiпаtе ;i sоluliопаtе,

Рriп prezeпta dпre de sеаmd, grupul de ,lucra репtru achizi|ii сопJirmd 1

de acllizi|ie,fapt репtru care poartd riisplцnqlgr. сопfоrm prevederilor,

Conducйtorull grupului <le lucru 1rentru achizi{iii:

"*c"zbZ,- qzд-Ц_

Cod СРV

4545з000-7 2 430 000

н
ч

/|\Гltwо Pyomltmo\

,ii procedmrii

6

fйri ТVА



DARE DB SEAMA
de adjudecare а procedurii cle atribuire

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1656075668635 din 03,10,2022

Date сч privire la autoritatea contractantй:

з _А,l 
", 

t"ы* tta dФilФзДщ шдIц9I:
D"rчmirе" autoritЙtii contractante

ЙО zOo+. mr,rn, Chiqinйu, RM
Localitate

1 00360002з559
muп. Chisinёr.l stг, Bt-tcttгiei, l2 а
0222231,79

Nчmйr de telefon
022,7 46249

Nчmйr de fад
E-mail oficial

r,vrvw.asd.tld
Adresa cle iпtеrпеt

сгistiпа СечdагБr"r"" d. *"tactfume, рrепllпlе, tеlфп, е-

Г)аtе сu рriчirе la рrосесlurа de atribuire:

Licitatie рrrыiсй
Гпrосесlurii de аtriЬчirе aplicate

Fro..du.u de qýЦ.lzЦЦ Jjрg!дg
Luсгiгi@lui cle achizi{ie/

acordului-cadru u Romбnia - LeuEeni

- ёliGiпа" - Dubйsari - frопtiеrа cu Ucraina, k, ?3:9i л

9й;; ;" reabilitarea podurilor peste r, Bic qi calea

feratf,. Iitapa I]

Obiectul achizi{iei

@emeiului privind alegerea

рrl..,r"Пi de atribuire. (iп,.сllul aplicdrii altor

i decdt licitatia deschi
NL : осdsфЗ\е,dр 1 -MD- 1 656975!68q]lfrй:d'ffiса diп cadrul

р or t alul ui guу еrпаm епt al www,цlэуdеl:g9уJlld http,/,"tЙББ;., clers/ocds-b3lvdp1-МD-

i б 5 60 7 5 6 6 863 5 ?tаЬ;99ц!lgg[цоl!199

Data pLrb l icl r\t: 24.06.2022

e-licitatie.md
r,ьttойu de achizifii рчьдý utiцзц

Data: l0.06.2022А"*Гd. i,rt*ф publicat iп ВАР (dtlpй caz)

@/occis-b3wdpl-MD-
l 65607566863 5?tab=contmct-nottce

TБ;t"t r.t t"rt*,m"nte specilice de atribuire

jloacelor fondului rutier

n"ntr., dгr-rmurilе publice nationaleSursа de fiпап{аrе

132 б7rl 940,00
VuЬ*Йrtimаtй (ei, fdrd TVA)

3. Сlаrifiсбri privincl clocumenta{ia de atribuire:

Data solicitй rilglellfigэIЦgI
ББчrn ir.u оре rа!9IцЦ!ýýqцgm ic

Е-"""** succint{ д ф9рцддц!ц]
Data transmiterii

Moclificйri operate iп documenta{ia de atribuire:

йiumatul modificйrilor



Pnai*P ,rursa utilizatй si data publicd,riiJ
I'rЬГr*t.ъ BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе

[IпdiсаУi пuпldrul de zile]
Теrmеп-rtrпitй cle сlерчпеrе gi deschidere а

ofertelor prelungit (duрd caz)

5. Рiпй la termenul-Iimitй (data 29,01,2022oora 10:00), ач fost depuse 2 (dочб) oferte:

6. Inftlrma{ii privincl oferta сlерusi evalttati qi clocumentele cle calificare аfеrепtе DuAE prezentat de сйtrе

operatorul есопоmiс calificat:

IDNo Asocia{ii/
administratorii

Pre{ul ofertei
(йrаТVА)Nr. Dепumirеа operatorului

econornic

S.R.L. ,,Rtttador" 1 O0zl600021987 Nicolae Maliu 145 641 004,26

Serghei Pastuh l66 634 293,3з
2. S.R.L.,, Avtomagistrali

pivdeni International"

l0lБбUUUJ4Уll

Dепчmirе document

I)епчmirеа
operatorului

есопоmiс

Denumirea
operatorului

economic

,,Avtomagistrali
Pivdeni

Iпtеrпаtiопаl"
S.R.L.

S.R.L,
o,Rutador"

госчmепtеIе се constituie oferta

(Бе уа сопSшпu р,,",

Propunerea tehnic
+

+

рrорuпеrеа llпапсlага
DUAE
Garanlia pentru ofertй

+ +

+ +

,4r
5е l'a сопSmrlu pllll. l/lL,Lsrllul, ll,|,l u,\","" "," -", -, г

il А

+

+

+

+

cutate in ultimul an de

activitate : : ;

+

+

Declara{ie privind dоtёri le specitice, utl laJ Lll ýl есl-u pitl l lcI l t

.^ л.^+-,, i,. l ол1 i ni rря гnreqnl rпzйtоаrе а contraCtUlUi
PLl +

Dесlага{iе privind регsопаlul de spectalttate ргорus ljgllttLl ltltp

+

Lista suЬсопtrасtапlilог 9i раfiеа/рацltе oln сопLгаUI Ual

de ace;tia
Informatii рriчiпd asocierea .

т, л.,л+:_х+лs fi-o-niar

р

+

DupД caz
.^IlЧЛ!а!llgllL Lgl l JuJчll,qLvt,lllчllYл",

@rеа tehnicё 9i рrоfеsiопаlё а
, _л.л-.: ллл_л*iлi ,,1,1ni elz

Duрё caz

olenanltllul/gгuptllu' (lg UlJщ "-:]-tr:_:---_- Dupi caz
LreClaГaIle IeI l 5u5lllldLUl tl"llll DupД caz
Dесlагаtlе lец SuS _

blice de luсrдгi din dorneniul

сопstгuсliilоr ;i instalati i lоr;

+

+

+

UlIга ое alaL]9lI tr 9rILrq,., рry



[nforma{ia privincl corespunclerea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Corespundere
а cu cerin{ele
cle calificare

cantitate
Pre{ul ofertei
(йrаТVА)

Dепumirеа
operatoruluiDепumirеа lotului

йs o+t 004,26SRL,,Rutador"EБriиr.a drunlului Ml
frontieri cu Rominia
Leu5eni - Chi9inйLt -
DuЬйsаri frопtiеrа c[l

Ucraina, km 93,65 - 94,45,

cu reabilitarea роdtrrilог
peste r. Bic qi calea ferati,

]LdlJ4 I l

8. репtru eluciclarea чпоr neclaritй{i sаu..сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu сеriп{еlе

stalrilite in clocumenta(ia de аtriьuirе tinciurin justificarea P..t'"i-i '""rmаl 
cle scizut) s-a solicitat:

---------------.
sta п

КЙurп"tчt rispunsului
л _л-лtппrrllti есопоmiс-ЪрЙоrul есопоmiс

SRL..Rtttador

ЙГоrmаliа solicitatй
Data solicitirii

Dеmеrs пr,

1 0/02_06/5 1 79
din

09.0s,2022

wlJL! и,ч, ---_-

---бй,- 
"*Zб 

din l0,08,2022
СlаrittсПrt prlvlncl

рrе{ul dublr,r la tr-rburi

TBS;i mai рuliпе оrе-

utilaj репtгrr lttil izагеа

mасаrаlеi

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i:

N/totivul respin lificбrii
'"'u autoгitatii

@i d.p.,", grupul de

contractante rnent i о п JJ"i'iJ' p"i,ii 1' р.,; 4q,l:. 
i:j],|':}G,,}).?ý)}

;:ъъзътý, ;;:,Y,',i:;,':;,Zi,i,'),U м ["i;.;y! Registrului рriп SIД RSДР

(д[тепtlсrl ul,e cLtl,Llclc-l" iiri"t.si cs/c rez,ultattt.! un'':'n.:,,',::"lttIit'i Ре care

о rellt.eziпla tttilizultlt.tt! ,|о,., u plasat.i,пfor|tatia respeL,llvLl'

Iаrсопfчпtt'i,|,'iо',,li-"ноtа,а,"uGtrчегпuluiпr.986i20l8.
Оfс'rtаПlЧl lrеЬчiе,i; "jЛj 

posibi!ita,tc,a r,,Iralet,ii оlёrrеi dupa dерuпеrеа

a'ccsteia, clctt.pittй la,lr'ltrli'tttiti cle Jcpttttet,,e i,,1,",t,iIn," ,xruhilir,i iп atttttt!ttl

de purticipat.e ,latt itt ,ii, ,i,,,,r'ni,,r,,iu clc utt,iьuirе|. 
,гtltоJqtй, орrlапtul poale

,",lri," ,,"",i,,,,,,t ,,|il:|!iii",,i,'y -.:o^b*y.,i,:*:'kiftrt,ii'ff,i'ri' :i,,rt':;:moc]Llica,-'oпltпtttttt r|,," ,';;;;;йtй dоr t)iпd lo lato ,i_ory:l!ц,

ToltlJatj,сt,,,frujo, оЙ9 Jiп t,,e{I 3 ] 20 l 5, (J) AuIorilalea

сопtrасtапtй nuuo oa,nnir,iir"aЙr,i,/, ale ofe)tei. iпclttsiv ale РrСУului ei, Се

ar face са tl,fёrtсt ,а ,u",punclci tпlor 
",|,|int, 

сйl,оrа iпi|iаl пu le

"'"niX{.'istrl drt. :с lcllllll,ci ,а ]i,l.,'.li9:"9';Ч' '1л1:"1::,i,О']l]"О''Ч'
оlегtеlоr, ргiп d.,-'-';;;.;l"";;.-"pbiMnMt-sq, ореrаtоrul economlc

,,дvtomagistrali_l,ivde"ni 
int.,nutionot..,l;}rl;.,1",11"]:i:,: |,Z'|;:,Ё,:,;:";,,,r;::}::]}: ;ff:} ',',',ii,',',',i'r"ur'i, rЙ,'i' jЬ,,,*,опlеltЛ' 

1Эе PlatforПa М-

TENDER, si arltlпle ,o'r:";;:;i ;; ,,',i,,rin[.r,ri ct /Llst iпсliсаtй сч тVд tп liпiа

iji,i'Ъа,:,ri Itt !ос cl,' l'ttloat'c,cl fйt й 7,VA' 
,,

АstiЪl, !iпАпс1 
";;i ;; fuptrrl сб 

, ",}vtomфstrali-Pivdeni

Iпtеrпаtiопаl',S.R.L'аасliопаtсопtrагпогlпеlоriпdiсаtеsuрrа,ЕiапLllпеа
expediat dеmегsul оr,; ;;,:;,;,;",йii.,,"oci,icarea оfъrlеi dLrpй data 9i оrа_

iimitй cle dерr-t1,lеге u'пБri,iо,, ar,ttoritatea ,on"o"on'a nLl poate admite

;;Ti;tr.r;.;; а moditlca оfЪrtа in раfiеа prelrrltri,

L а ie l, r u .u о r.lllJo' ; #;i й ;; b;"i ;i,:, 
l "R,].li.; ;1'J, i#r:#х;La tel' la eValLldlgo """"l 

^''"^""tяtаt linsa Deviztrlui local репtru
Pivcleni international" S,R,L" S-a constatat

podul peste гitrl BAc, r"i,.ii" i"лёаiеttrl cle_saTcini ргорus sрrе licitaгe, сееа

ье сопtгачiпе pct.54. iil ut po.utnentatiei stапсlагd penlrtl rеаlizагеа

achizitiilor publice с,' r',lЁ,i Эъ|,: J;y:j:":,,О: :l'i,::,::,rХь:1
::l;lxl'T, %,:?lT.;;,i,\,",,.,,о."1,, rjъ,ruru,.r. 3.5 ýi 7 corespunZator

CPL.01 .0l -20l2).

ryernational"



e normele legale

inclicate supra qi .i,.uin,ion1,Ie expuse, а сопsidеrаtюll1i_хl:::'*::

;;;;;;i;'rali-Pivcleni International" S,R,L, са fi ind песопfоrmё, mottv

пепtru саге а decis j,-- о ",ping, 
оfЪrtа ореrаtоrului есопоmiс

lДчtоmugirtгаl i-Pivdeni International" S,R,L,

10. Rеечаlчаrеа ofertelor: -

(Se va completa iп cazul tп care ofertele ач fost reeyqlttctte repetal)

11. in urmа examin'rii, evaluйrii 9i соmраrйrii ofertelor depuse in сасlrul proccclurii tle atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achi zi{ie publ ica/acordullti-cadrrt :

йtir'u' rеечаlчйrii ofertelor

Modificirile operate

Pre{ul total
(йrй ТVА)

l45 64i 004,26

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)Dепumirеа lotului Dепчmirеа

operatorului
economic

Cantitate;i
unitate cle

misuri

1,74,769 205,1 l
SRL,,Rutador" lReabilitarea drumului Ml

frопtiеrё cu RomAnia - Leuqeni -
Clriginiu - Dubёsari - fгопtiеrа cul

Ucraina, km 93,65 - 94,45, cu

rеаЬilitагеа podr,rrilor peste r, Bic

si calea Гегаtй" Etapa lI

гrqtя frяпsmitеrii Гоd u litot.u dеlrддддцЛgдg
ББi, * i rеа operato ru lu i еg9д gцlg

26.08.2022
c/r' R,ýlР. e-mai,l

D r rtorl nr" {м пs,ц,r, e,mail
"...j''л---';-- ýRЬЪчtоmаgistгаl i-Pivdeni
lnternational"

26.08.2022

12. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici clespre deciziile grupului cle luсru рспtru achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа ope.ratorilor есопоmiсi iпlplica|i iп proceclttra .cle 
clt.l,ibuire clespre cJeciziile gruрului de luсru репtru

achizi{ii, Se reallzeaza tп coпformitate cu preveclr"il, ort. 31 al Legii 
"r.' 

t з t aii з iulie 20l 5 plriiiпd achiziliile publice)

13. Теrmепul clc a;teptare репtru incheierea contractrrlui:

(Selecta|i tеrmепrtl de asteptare resPectat. Calcilarea terпteпelot'pt,ellcizttle cle Leg,ecl пr, ]3] сliп 3 iulie 2()l5 рriviпсl

achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrпlе.пеl,оr'r iii:_i-,;i, ::_:!;,:;; ,:,t" 
,",f""i,itate Сu preveclerile TITLULUI IV

ffiomunicйrii рriп mijloace

еlесtгопiсе ýi/saLr fax п@ёacontractulurieste
,"iйi.а-а."Аt рrаgurilе prevёzute la аrt,.2.аliп, (3) al

;;il;;. 131 di;3lulie 2015 privind achiziliile

pubIice

_ iteri i cornr,rnicёrii рriпl l zile iп cazr,tl пеtrапs

nliiloitce еlесtгопiсе ýi/saLr fЪх п

ffitеrii comunicirii рriп

rn ij loace еlесtrоцiс5!sацtаlgffiаti а contractului este

;;;Ё;;; ;; m аrе de с At,p'.lgy 
i l l : ! lт,л:l:, }"n'

;fi;j]];i aegii пг. 131 din j iuti, 2015 privind

achizi!iile publice

бъ;tlе l" .-r'rйеtru,ъmit"ii comunicirii рriп

rlii loace еlесtrопiсе ýi/sar,r :Цх,д

T !!1/*1 i iЁXi:;;i;Z ;; ;,. ; ; ; uLl u ) a l c o ct t t i i ё п i l n l R e p ub t i c i i M o l cl ov a)



14. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Рriп рrеzепtа dare cJe sеqmd, grupul cJe luсrч declarci сd. tеrmепul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа

coпtricttlui/coпtractelor iпdiсаtе аfБst iespectat (ехсерtdпd caztл"ile prevdztlte cle (]rl. 32 аliп. (3) al Legii пr, ] 3 ] diп

з iutie 2015 priyiпd achizi1iile publi|ce ), рrесшlх si сd iп cazul depttпerii. coпtesta{iilor si/sau rесер{iопdrii rapoartelor

de mопilоrizаrе, acestea aufoit ехап.tiпаtе ;i solu|ioпate. Рriп рrеzепtа dare de seam[l, grttptl cle lucru репtru achizilii

сопfirmй corectitucJiпea cleiftsurdrii proceclurii de achiziIie, fa.pt репП,ч care prlartёl rdspuпdere сопfоrm preyederilor

legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de lucru репtru achizi{ii:
turа)

Denunrirea
ореrаtогulul
есопоmlс

intreprinderea:
Cu capital
autohton/

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-

саdru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

саdru

йrаТVА inclusiv ТvА

SRL
,,Rutador"

Cu capital mixt
10/01-05/294

din
03.10.2022

45200000-
9

l45 64l 004.26 114 169 205,1 l

Рiпй la
receptia
flпаlй а

luсrёrilоr

$тр,l&Ж
:/ #-)ti

















DARE DE SEAMA

t.

privind modifi carea contractului
de achizitii publice/acorduluicadru

Nr. 7 din 05 octornbrie 2022

Date cu privire la autoritatea contraclantr:

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

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

Denumirea a ulorititii contracla nte Primdria comunei Vddeni
Localitate Satul Videni, raionul Soroca
IDNO 100760i0011l2

Comuna Vddeni, raionul Soroca. Republica
Moldova. MD-30,+7

Numdr de telefon 02i 049125
Numir de fax 023 0493 25
E-mail oficial prinvadeni.sor@mai Lru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Dobror olschi Veaceslar . 023049 325

Tipul procedurii de achizilie Cererea ofeftelor de preluri ri
Licitatie deschisd I Altele: ndicatil

Obiectul achiziliei Produse alimentare
Cod CPV r s 800000-6

145600
Nr, 9i link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamenlal www. mtende r. goy. md )

Nr: 2003 7922
Link: ocds-b3wdp I -MD-l 64 I 988778457

Data publicirii anunlului de participare 12.0t.2022
Data (datele) 9i referinla (referinlele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi anunlul
respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizilielacordului-cadru Bunr.rri rl Servicii I Lucriri I
Contractul de achizifielacordul-cadru se referl la un
proiect 9i/sau program finanlat din fonduri ale
UiiuuiiEuiopene

Nut Dar

Buget de stat ! Buget CNAM -
Buget CNAS I Surse externe -
Alte surse: tlndicafrl

Data deciziei de atribuire a contractului de achizifie/
acordului:cadru

20.0t.2022

Denumirea operatorului economic S.A. Fabrica de nt Jin Flore$ti
Nr: 5

Data: )'7 .01 .2022
Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru FIri TVA: 53460.50

hiclusiv TVA: 5 8300.00
Termen de valabilitate 3 r .12.2022
Termen de execulie 3 | . t 2.2022

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



Temeiul juridic

Cregt€rea prelului io ui-u--odin.a"ii farp,:
ca4
Modificarea ant""ioa"[ a cont.actr,iui de
achizitlipubfice/acordutui-ca d rt (dupd caz)

Modificarea termenului de executare/ Iivrare/
preslare
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului I
Altele: ndicafiJ
Art.76 (5). (7) 2);art.7 i; *,rt"-t "krumajord": urt. 901 (l) din Cr.,dut ciyil

Alte informatii relevante

^ V. I)escrierea achiziliei inainte gi dupi modificare:
suma totalr a contractului pani la modificare - 5g300.00 rei, dupd modifica re 42614.32
totale a contractului a constituit 15625.6g iei.
Specificalia de preluri pAn6 la modificare:

Spegificatie de nret
Acnrzrltonarea protluselor alimenrar.c penlru anul 2012

lei. Micgorarea sumei

"Anexa I
la contractul nr. 5

din27 01.2022

Unitate
ade
mdsuri

Canti-
IAtea

Pref
unitar
(ftrd
TVA)

Prei
unitar
(cu
TVA)

Suma
fI ri TVA

Suma cu
TVA

Termen ul de
liyrare

Clasific
atle
bugetar
a
OBAN)

Disco
unt %o

I 2 J 4 5 6 7 8 9 i0 ll
tsunuri - Lc

15511100-4

tul V produse

IL"e"
lpasterizat de

lvacr de

12.5%,pacher 
la

lactate

t, I n r.ll 12,00 18887,00 20400,00 27.0t.2022-
3t.12.2022,
de 2 ori pe
sAptAmand

333 I l0

t555 r000-5
Chefir 2.5%
pachet de 0.5
kg

f.lcherc 5i0
7 41 8,00 3927.30 4240,00 21 .01 .2022-

J L 12.202t,
de 2 ori pe
sAptdmand

333110

15540000-5

Branza de
vacl de
5%,ambalat,
pachet de 0.5
kg

pachete 400

28,10 31,00 I t480,00 t2400,00 27.0t.2022-
3 |.t2.2022,
de 2 ori pe
sdptdmanA

333 i 10

r 5512000-0

SmarilanA
.ambalatd
,pachet de 0.5
kg.l0%

pachete 80

I 3,41 14,50 t07 4.40 i 160,00 21 .01.2022-
3l .t2.2022,
de 2 ori pe
sAptAmanA

jji r l0

r55J0000-2

Unt laranesc
din smantena
dulag,nesArat,
72,5Yo, pachet
de 200gr.

pachete 500

2 6,85 2 9,00 13425,00 14500.00 2'7 .01.2022-
31.12.202227
.01.2022-
3 t.t2,2022,
de 2 ori pe
saptdmana

333 I l0

15544000-3

llrdnzd
tare.ca9caval
",Rossiischii.,
50%

40

I I6.67 r40.00 4 666.80 5600,00 21 .01 .2022-
3 | .12.2022,
de 2 ori pe
saptAmand

333 l t0

2



TOTAL x x x x 53460,50 s8300,00 x x

Specifi calia dupd modifi care:

"Anexa I
la contractul nr. 5

din27 .01.2022

Specificatie de nret
Achizilionarea produselor alimentare pentru anul 2022

Cod CPV Denumirea
bunurilor

Unitate
ade
mSsuri

Canti-
tatea

Pref
unitar
(ftri
TVA)

Pre{
unltar
(cu
TVA)

Suma
fd rd TVA

Suma cu
TVA

Termen ul de
liYrare

Clasific
afie
bugetar

(IBAN)

Disco
unt "/o

2 J 4 5 6 7 8 9 10 t1

Bunuri-LotulVproduse actate

l55l I 100-4

Lapte
pasterizat de
vacl de
2.5y;,pachet la
t1

l2 80

ll.ll i2.00 |]t t0,80 1s360.00 21 .0 | .2022-
3t.12.2022.
de 2 ori pe
sdptamand

333110

15551000-5

Chefir 2.5%
pachel de 0.5
kg

pachgte 311

'7 ,41 8,00 2104,5 L 2488,00 2'7 .0t.2022-
31.12.2022,
de 2 ori pe
sAptAmanA

3331l0

15540000-5

Bftnza de
vaci de
5o%,ambalatd
pachet de 0.5
kg

pachete 331

28,',70 3 r,00 9499.10 1026 r ,00 2"/ .0t .2022-
31.12.2022,
de 2 ori pe
saptamana

-t3l1 l0

I5512000-0

Smantana
,ambalata
,paohet de 0.5
kg,l0%

pachete 52

13.43 14,5 0 69 8,3 6 754,00 27 .0t.2022-
3t.t22022,
de 2 ori pe
saptamand

3331I0

1i530000-2

Unt tlranesc
din smantana
dulce,ngsdrat,
72.5%. pachet
de 200gr.

pachete 380

?6 R5 29,00 10203,00 I 1020,00 27 .01 .2022-
3 | .12 .202227
.a | .2022,
3t.t2.2022.
de 2 ori pe
sAptAmana

333 I 10

15544000-3

BAnzd
tare,cagcaval
,,Rossiischii,,
50%

kg Iq O?R

I t 6,61 140,00 2326,t1 )?o t l) 27 .01.2022-
3t.t2.2022,
de 2 ori pe
sAptAmenA

333 I l0

TOTAL x x x x 39252,54 426'7 4,32 x x

VL Descrierea circumstanlelor care au ficut necesarl modificarea:
Scrisoarea din | 4.09.2022 a S.A. Fabrica de unt din Floreqti prin care refuzd de a livra in continuare marla pe

motivul forJelmajore gi conform p. 7 din contract, a rnajordrii preJurilor la carburanli, gaze naturale, a preJurilor
de achizilie la materia primi, cre$terea prelurilor la ambalaje.

VII. Rezultateleexaminirii:



In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifielacordului-cadru nr. 5 din 27 ianuarie
2022 a fost incheiat acordul adilional privind micaorarea valorii contractului gi expunerea specificagiei in
redaclie nou[.

grupului de lucru:

: mun. Chiglndu, hs. Hincegi, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-g20-729;
. gov. md; www. tende r. gov. md

qi{ald pentru solufionarea contestafrilor: nun. Chigndu, bd. $efan cel Mare gi sf6nt, 124 et. 4; tel.:022-' 022-820-65I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.arcc.md

gaoeslav



DARE DE SВАМД

de atribuire а contractului de achizilie

Nr. 61 аtп о6, /0 2^эZ2

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

2. Date cu рriчirе la рrосеdurа de аtriЬuirе:

Dепumirеа autoritйtii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. chisinйu
IDNo 1013б010000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1

Nчmйr de telefon (022) 868-066
Adresa de internet http://politia.md/
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Еlепа Соrduпеапu, (022) 8б8-06б,
elena.corduneanu@,i gр. gov. md

Tipul procedurii de atribuire aplicate Сеrеrеа оfЫtеlоr de рrе[uri
Procedura de achizi{ie rереtаtй (duрй caz) Nr: ocds-b3wclp 1-MD- l 64985614533 i

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Telrrrici de calcul pentrr"r lаЬоrаtогul ADN al

Centrultri telrrrico-crimirlalistic si ехрегtizе
ir"rdiсiаге (repetat)

Cod СРV 30200000-1
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬuirе (tп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita\ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se vct iпdiса diп cadrul
1xl r l а lu lu i guy е r п ап1 е пl al у \уу, tt t l t: t t r,l t: r. ! l l,, l l t t. l )

Nг. ocds-b3wdp 1 -MD- 1 657 087 3З 5672
Link-Lr1: lrttps://mtender.gov.tl,tcl/tendeгs/ocds-
Ь 3 wdp 1 -MD- 1 6 5 7 0 8 7 3 З 5 6] 2? talэ: contract-troti с е

Data ptrblicdrti: 06.07,2022
Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii,rnct

Da
l,Jluýa lll lrrarrцr uý aurrr/,r}r

publice а autoritй{ii contractante
[.ink-rrl сdtrе platrr"rl сlе aclrizi{ii prrblice prrblicat:
www.politia.rr'd

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрй caz)

I-ic italie е[есtгоtriсй

sursa de finantare Buget de stat

Vаlоаrеа estimatй aei, fdrd ТVА) 206 000,00

Data solicitйrii cIarificirilor
Speci{icalia репtгu MFD de of'icir-r 1lгсчесlс
existcn}a а се1 prrlin З irltеrlЪlе tISB (пliп. 2х

dispozitiv). Vа гLl1х dispozitiv). Vа гugitlr sй

Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

07,07,2022

l



specificatia irrtеrfёlеlоr (Туре-А saur 'l'ype-C). De
аsепепеа, in dеsсriеrе existё сегiп!а de а itrrpгirna

direct de ре unitate USB (imрritпаrе dirесt5 de ре
unitatea flash USB), Vа rugйпr sй clarifica{i daca
асеаstй ftrnc{ie t,tecesitй Lln рогt sерагаt ре panottl
fгопtаl sall ре рагtеа laterali. irl аfhгб dc cele 3

irrterlЫe solicitate.
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului - interfelele USI] а МFD cle ollcir"r tгеЬr"riс szi llc

Туре-А;
- 1Ъriс}iа de imрrilпаrе directir de ре urritatca [JSI]
llecesitй un роrt sерагаt ре palrotrl Iгontzrl Ei sc
include irr cele trei irrtегГе[е USI3 ргсzсtrtс la MIlD
de oflciu.

Data transmiterii l|.07.2022

4. Modificйri operate in documentalia de atribuire: пu sunt

5. Рiпй la termenul-Iimitй (data 21.07.2022, оrа 10:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele depuse Ei dосчmепtеlе de calificare si aferente DUAE
prezentate de сйtrе operatorii economici:

(IпfЬrmаliсt prilliпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпlct[e se уа iпdiса iп соп/Ьrпlilаlа сч сеriп!аlс сliп

dосuплепlа|iа de atribuire ;i se va сопsепlпа рriп: pre?,etltat, перrеъепtаt, пu corespltпrle (iп cctzul
сdпd docutlteпlul cl.fo,;l рrаzепlаl, clar пu сr_lrеsрuпсlессriп|еlоr cle calificctre))

7. Inform:r{ia privind corespunderea ofertelor cu ссriп{еlе solicit:rte:

Nr. Denumirea operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Арrоsеrчiсе-Х S.R.L. 1 002600054286 'I'udог Acгistirlii
) Fors-Computer S.R.L. 1 0026000083 1 5 Igог I:rsko

Denumire dосчmепt
f)епumirеа ореrаtоrului cconomic

Арrоsегчiсе-Х S.R.L. Ilоrs-С]о tlrptltcr S. R. I-.

бе
Documentele се constituie oferta

vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Рrорuпеrеа telrnicй prezentat ргеzеrltаt
Propunerea financiarй prezentat prezelltat
DUAE рrеzегttztt ргеzеtltirt
Garantia репtru оfеrlй ргеzепtаt ргсzсlltаt
cerere de participare prezentat 1lгсzеtllаt
Declaratie privind valabilitatea ofertei prezetrtat prezentat

sегчiсе cetrtru Autorizat prezentat prezet-ttttt

certificat de conformitate prezentat ргсzсtltаt

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(firй

тVА)*

cantitate
qi unitate

de
mаsurа

Corespunderea
cu cerin{ele de

caIificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Impгir-r.arrtй
Аргоsеrчiсе-Х

S.R,L.
l80 500,00 2 buc. + +

2



Fоrs-Соmрutеr
S.R.L.

308 171,76 + +

Irrstala!ialstand
pet-ttгtt

fotograf'rere
Achizilia пu а avut loc

Араrаt dc
fotografiat qi

irrstalatie foto.
Achizilia пu а avut 1ос

Raport STI пr.8/9 -5914 din 04.08.2022 qi Raport CTCEJ пr.10838 diп28,07.2022

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespunderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" ;i "Соrеsрuпdеrеа cu specфcaliile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,*" tп cazul corespuпderii Ei рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

9. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Репtru fiесаrе lot

10. Criteriul de atribuire aplicat: Preful cel mai scizut

1 1. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

12. in urmа examinйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Inform:rtia solicitatй Rеzйm :rtul ritspunsului
оDеrаtоrului economic

29.07.2022

Aproservice-X S.R.L.

Сlаrifiсаrе privind
func{ia de copiere
(reglarea densitйfii,
copieri multiple рiпй
la 99), пu а fost
specificat.

Operatorul economic la data de
01.08.2022 а prezentat
informa{ia solicitatй de сйtrе
Ас.

29.0],2022

Fors-Cornputer S.R.L.

CIarificare privind
viteza de сорiеrе а
formatului А3, пu а
fost specificat.

Operatorul economic la data de
29,07,2022 а prezentat
informa{ia solicitatf, de cйtre
Ас.

24.08.2022
F-огs-Соmрtrtеr S.R. L.

А fbst solicitatй
prelungirea
tеrmепului de
valabilitate а ofertelor
пiпй la з0.09.2022

Nu а fbst prelungitй oferta.

Aproservice-X S,R.L.
А fost prelungitй oferta pentru
90 de zile.

Motivul rеечаluйrii ofertelor Decizia ANSC пг. 03D-581-22 diп 16.09.2022
Modificйrile operate сопfоrtп constatirilor ANsc autoritatea соlltгасlаllti zr гсечаl uait

оГеrtеi ргсzепtаtе с]е сйtrе Арrоsеrчiсс-Х S.R.L. 1lепtгчt lotr-rl l

"Imprimatrti".



Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate si
,

unitate de
m5surй

Pre{ul unitar
(fйrП ТVА)

Pre{ul totaI
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(incIusiv
тчА)

Imрrimапtй
Fрс

Aproservice-X
S.R.L.

2 buc. 90 250,00 180 500,00 21б 600,00

Anularea loturilor 2 ,,Instalafialstand репtru fbtografiere" ;i 3 ,,Aparat de Гоtоgгаfiаt ;i instalarlie 1'oto."

in temeiul art,7| alin. (l) lit. а) din Legea пr.131/2015 privind achiziliile publice Ei artttme nu а Гоst
depr,rsй rrici о оfЫtй.

13. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pcntru achizi{ii:

14. ТеrmепчI de a;teptare pentru incheierea contractului:

15. Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Рriп prezeпta dare de sеоmd, grapul de lucra declarii сd tеrmепul de a;teplore репtru iпcltei,erect

coпtractalui/coпtractelor iпdicate a.fost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute de пrt. 32 аIiп. (3) al Legii
пr, ]3] diп 3 iulie 20I5 priviпd acltizi{iile publice ), precuпl;i сd iп cazal сlерuпеrii coпtesta|iilor ;i/satt
recep|iondrii ropoortelor cle mопitоrizпrе, acestea au.fllst ехаmiпаtе qi sоlu|iоп,аlе,

Рriп рrеz,апtп durе de sеппtd, grupul tle luсrч petttru acltiz,i{ii соп|irmri corectittttlittau das.|risut,йrii proc:erlurii

Pre;edintele Grupului de lчсrч репtru achizi{ii:

Аlехапdru GANACIUC

Dепчmirеа operatorului
economic

г)аtа transmiterii Modalitatca de translnitere

Aproservice-X S.R.L, 26.09.2022 e-nrail
F-оrs-Соmрutеr S.R. [,. 26.09.2022 e-nrai1

In cazul in саrе чаlоаrеа estirnatб а contractului este
mai rrricб decAt рrаgurilе ргечйzutе la art. 2 alin. (З)
а1 Legii пr. 131 din З iulie 2015 privind achiziliile
publice

Х б zt|e iп cazul transnriteгii cotllt"ttliciгii ргirl
miiloace electronice si/saLr 1ах п
J\|z
рriп mi

е in cazul tretrzrnsmitcгii con-rLrrlicйгii
.оасе еlесtrопiсе si/sau lax rl

In cazttl iп сirгс чаlоаrеа estirrratй а cotrtractultri este
egalй sau mai mаге decit pragr-rrile previzute la агt. 2
alin, (3) al Legii riг. 13l din 3 iulie 2015 privirrd
aclriziliile publice

П 1l zile iп cazul trаtrsmitегii соtlluпiсiгii ргiIl
miiloace electronice si/satr lax п
п lб zile itr cazttl trеtгаtlsmitсгii cotllr"rrlicitгii

рriп rrriiloace electrotlicc si/sau lax п

Denumirea
operatorului
economic

Numйrul

;i data
сопtrасtului/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractuIui 'I'сrlпсп de yaIabilitatc

aI

contractu lui/actl rd u lu i-
c:rdru

firй ТVА inclusiv
тчА

Fрс
Apro,service-X

.S.R.Z.

] 53-
BN 0б. 1 0,2022

3020()000-

1
180 500,00 21б б00,00 з 1.12,2022

g { ^iFя:л







1013601000rr
mun. Chisindu str. V. Alecsandri nrD
022-25-52-6s

Anastasia Carai Gn-oG, tel.D2_2-85 528
YaqQYAl@lq4i. sov.mdI)ate cu rocedura de achizJ

III. Date cu rivire ta con triiiilElilizi- e/acordul-cadru:
Bunuri o Servicii

ubli,c / tender I 2 I 0 5 I 7 22 /

Lucrari o ._-

Bugetde stat[f,ugeffi
Buget CNAS tr Surse exteme n
Alte sr]rse: findic.tti
1s.03.2022

pata:23.03.2W
Fara TVA: 8?62G66
Inclusiv TVA: I 0G 000,00-
3t.12.2022

IV. Date cu la modifi ctrrittnfcesa;;;fectu;;
Micgorarei rdG i conrractul ui
Majorarea valorii contractului o-
Modi llcarea termenului de executare/ livrare/prestare tr

Deuumirea auto i contractatrte Serviciut Tehnolieiil; onale al MAI
I4un.Chjsinau

Localitati

Numir de telefoo
Num{r de fax 022-2s-s6-1iE-mail oficiat
.laresa ae inGrnet
Persoana di c6nGci

glplqceauriide ach

Servicii de teTefoiiixa Mel_ 
_-

64200000-8
846 666,66Nr. li tirl-ut pioieaurii-fulalE7a

caclrul portalulut gutern"tn?nral
Nr: MD.lO4qt,l23OOE

Data publicirii an lui de particioare Data publictuii: TaJ-02,
ffi;,lr:',r-,-T**ffiBi5lal UniuDii furopene privi'J'lriectut
:p^:::f,:l ta care se refertr arurful

Iiput ","t""ii,iili-iiJEfi ilffi ffi ffiCont"a"tuI d;;hizif i"/a"o;;t_cud "uffiI-fl_,!lg::"t. ei/sau program fitranlar dilfonduri ale Uniunii Euronen'e
Sursa de fininlare

Dara 
. 
deciziei-oilEEiiril-contractutui Eacllzitie/ acordului-cadru

&!!g!rg!jpr!"t-.trt eco."mt" "Moldtelecin" SAft. pi aurr@
cadru
\ aloarea cont"actului de achirilielaco.drlri_
cadru
Termen de vala6ilitate
Termen deiiiutie

31.12.2022

Tipul modifistiiloi

Modificarea termenului de valabilitate o

I)ARE DE SEAMAprrvrnd modifi(areaNcontlTtll,ri j-e a:l,izitii prin ticitrtie pubtictrNr. _28_din 05. r0.2Ojj



Re zelierei conGctiiui
Altde hdicatiTemeiul juriiic
-t-"g"a".T:r-iiorot:orip.trino-ctrizigiit_-publtce

lse."aina@
ff!{!!4!!!!J4!t !-e!!!i!g!fu d u t u i -c ad, u Inoa irrcl!a- iiiiiio-a-E aioii,a-ctiii

g9 aqhizilii publice/acordului_cadru 113'1''@uatoareo acestoral

****[*;*
^_, Urmare analizei efecluate de cdt

a r r.t { rapon ut d in 03. I 0.zoz:1 5; 6s.1r; :i iF a 

^srl' 
informaliei comunicate de raponor - DCTtc., tl',*lT:.j:li il;;;;;'"';;;'ffdi$,t,ar srr se impune dimi,,u,"a ,alo,ii 

"onr.ucruurer t. ^ rrescnerEe citcumstanlelor c,

,",#"H*.1iij.J:sh,,r:;t,1+r,"i;: j::":;.{fl ffi}:i;,,ach,zi,iitepubtice}i
activitatea gruputui de t;";r-;; ;;;;;:."," p.entru aprobarea Regulanentutui cu priuire ia

*LTill,'Jri;lT:;;. :;;1::;6?il :{r,::, !: ;ilff; iffit *u:*,H#ll* ll
Luind in considerare ca unele

precum srptrunk-urile din in.p..1o.u,"yl".1-1lii 
preconizate vor [i activate la finele conrracrului.

*;:m'Jri*:mr*htTjr,:r:i[i[];il{ii4,$r.:ff ;u:rl*j.f*ut
*".'*r.*op".i,ii"fi ;i,#;# i#,X',fl"n',;,T:[ft 

"t*'iB"!,a"* 
ss: iar.i+ i"i'i,

. . rnn unnare, valoarea Contracseniciilor de or"r"r,i" l*r"var .l';l:1:' *t: 42 din "23'' manie 2022 de achizilionare a
fasespreTece mii lei 00 bani) t.i Mo-.1tiottu'1 

din.suma lotala de I 016 000.00 tun ,ilion'
^,ui*n;jlli*:#,[.llf*."i;.Tflfl:ii','J,i.|o,[l:';"',,,iir.ioriL,iiii.l'rviili

-- .ln bazadeciziei grupului de lucn

fl ,,',,,:1i,,P"+:ilT,f,fi:i,.,*#.t:i";.t*ffi :ixffifu {:ffi}ifiH{f iili:#mll lel UU bani) lei MD- in.traiw T\/^ ,00 (rrei s

Denurnire opeaator economic

_ :A;iAA;on; M-
Nr. ti dsta scordutui

,difionah
Vatoarea moAincfrlor

1 (dupa caz)
Ert TVA cu TVANr.l/21 os.tq.h22 2 t0 000,00 soo ooo,oo

resedintele grupului de lucru:

Igor BIVOL
r

L$

P

C.eetereapiliiiiEii ai6iiE"i"ii
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Localilate

Adresa de internct
Persoana di.'co[tacl

sti(rmai.sov.m
sti.gov.md

DARE DE SEAMA
privind modificaree contractului de schizilii prin licitatie publicl

Nr. _27_din 05.10.2022

erviciul Tehnoloeii lnformationale al MAI
Mun.Chisiniu
101360100052t
mun. Chi$inAu, str. V. Alecsandri nr.42
022-2s-s2-t;9
022-25-56-17

'nane, prenume, lelefon, e-mdil)
Anastasia Caraivanova, tel. 022-255 528
anaslasia,caraiv

Date cu priliro I dc rrhizi

Ilt Date rdul-cad

rivire la modificirile neccsare a fi €fectuatei
Mic9orarea valorii contractului
Majorarea valorii cont,actului E

la ldc

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
Modificarea termenului de valabilitate E
Rezelie.eacontractului o
Altelet ndicali

)a nr.l3l din03.07.2015 privindachizitiile publice

NumiiI dc telcfon

lr. uate cu DIlllro.la
Dul proccdurii de achizitie

li.l
licitatie Dublicl

Obi{rrtul achizi{iei @
MAI

Cod CPv 64200000-8
Valoarea estimattr a achizitiei 2 264 t66,66
Nr.li link-ul procedurii (se yd indica din cadtul
p o r t a I u I ui gw e r n a me n t a I vALa?!e!l4Crgo), u d)

Nr: MD- 1639128559720
t-ink-ul:
https r//ach izit ii. nrd/ro/publ ic/tender/2 I 048449/

Dxta o blialrii anuntului dc DarticiDare Data publicdriir 10.12.2021
Data (datele) Fi ref€ritr{s (referintele)
publi{drilor a[terioare ln Jurtralul Olicisl al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referii anun(ul respectiv
(dupd alz.)

IU
Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri tr ServiciiN Lucrari o
Contmctul de achizi{ie/acordul-cadru se referi ls
un proiect li/sau program linantat ditr fooduri ale
Uniunii Europene

NuX Darl

Sursa dc finan{arc Buget de stat N BugelCNAM D

Buget CNAS o Surse externe tr
Alle sursei llndicatil

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

12.01.2022

Denumirc:r operatorului econ0mir "Moldtelecom" SA
Nr. !i dsta contraclului de achizitie/acordului- Nr:16

Datat 27 .01 .2022
Vsloarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fere TVAi 2 365 916,70

lnclusiv TvA: 2 839 I00,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 31.t2.2022

Tipul modificirilor

Telneiul iuridic
terea prelului in urma modificiirii lse va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al

Denumirea autorititii contraclant€

IV.



(dupd caz) conIra9I ui de achiziIii pubIice/acorduIui-cadrul
Modilicarea anterioartr a contractului dc
{chizitii publice/acordului-cad ru

[Se vor indica loate nodilicdrile operate antetior $i
valoureu aceslor(tl

Alte informatii relevante
Descrierea achizif iei inaintc f i dupi modifi care:

Conducdndu-se de prevederile art.47 din Legea nr.l3l,/2015 privind achiziliile publice a
fost incheiat Contractul nr.l6 din 27.01.2022 de achizilionare a serviciilor de transfer date ii
meninere a sistemului WAN MAI in valoare de 2839100,00 lei, inclusiv TVA,.

Urmare analizei efectuate de catre SF a S'II, informaliei comunicate de raportor - DGTIC
a STI (raportul din 03.10,2022) 5i deciziei GLAP al STI, se impune diminuarea valorii
contractuale cu ajustarea acestuia la suma de 2664t00,00 lei, inclusiv TVA.VL Descrierea circumstantelor caro au ficut necesartr modilicarea:

Conducdndu-ne de prevederile Legii nr.13l din 03,07.2015 privind achiziliile publice qi
Hoterarii Guvemului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprcbarca Regulamehtului cu privire ia
aclil)itatea grupului de lucru in domeniul achiziliilor publice, Grupti de lucru pentru achizilii
publice al STI a examinat raponul DGTIC a STI, cu propuneri privind operarea de modifictui la
contractul rr.16 din 27,01.2022

Luind in considerare ca, pe parcursul anuli 2022, unele localii au fost suspendate din
motiv cA nu erau utilizate, iar altele au fost conectate pe parcursul anului, nu au fost consumate
pe deplin serviciile de transl'er date li menlinere a sistemului WAN MAI Si nu va fi utilizata
intreaga suma contractata pentru 219 localii, Astfel, pini in luna august curent s-a utilizat doar
169217'l,06 lei, necesarul acoperirii cheltuielilor pina la finele anului fiind de
971922,94 lei, cu inregistrarea diferenlei in sum[ de 175000,00 lei..

Prin urmare, valoarea Contractului Nr. 16 din "27" iarLttarie 2022 de achizillonarc a
serviciilor de transi'er date li menlinere a sistemului WAN MAI se mic$oreazA cu suma de
175000,00 (una sutA $aptezeci gi cinci mii lei 00 bani) lei MD, inclusiv lVA, valoarea linala
constituind 2664100,00 (doui milioane iase sute Fsezeci $i patru mii una suta lei 00 bani) lei
MD.

VII. Rezultatele examindriil
in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contmctului de achizilie/acordului-cadru nr.28

din 03.10.2022 s-a decis incheierea Acordului adilional de micqorare a Contmctului Nr.l6 din
27,01.2022 de achizilionare a serviciilor de transfer date li menlinere a sistemului WAN MAI cu
suma dc 175 000,00 (una sutd saptezeci si qinci mii lei 00 bani) lei MD. inclusiv TVA.

Denumire operstor economic Nr. $i data acordului
aditional

Valoarea modificirilor
(duDa caz )

hra TI,,A cu TVA
''Moldteleco 'SA Nt.ll2l 05.10.2Mt1 l ls 8r3J3 175 000.00

Pre$edintele grupului de lucru!

lgor BML



 

 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 1 din 06 octombrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1 
Număr de telefon 022 822 528 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Bătrînu Oxana, telefon: 022 822 528 
e-mail: oxana.batrinu@bnm.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri  
Obiectul achiziției Servicii de menținere a soluției pentru 

eficientizarea procesului de licențiere, 
autorizare și notificare bazată pe 
platforma Microsoft Dynamics CRM 

Cod CPV 72267000-4 
Valoarea estimată a achiziției  453 333,33 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635768086431 
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1635768086431?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de participare 01.11.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Nr: n/a 
Linkul: n/a 

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

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

Nu �      Da □ 

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

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

03.12.2021 

Denumirea operatorului economic SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE 
LIMITATĂ  ”DYNAMIXRM” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 25/184/2021-COP 
Data: 21.12.2021 
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 449 021,12 
Inclusiv TVA: 538 825,34 

Termen de valabilitate 31.03.2023 
Termen de execuție 09.02.2023 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele: � 

Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, art.76 alin.(7) pct.4); 
Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind 
activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor 
publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după 

caz) 
n/a 

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

n/a 

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde 
cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice la art. 76 alin.(7) punct 4): 
„(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-
cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție publică, în următoarele 
situații: 
4) atunci când modificările, indiferent de valoarea 
lor, nu sunt substanţiale”. 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
La compartimentul RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR denumirea băncii 
”Banca Românească S.A., sucursala DRISTOR” se substituie cu denumirea ”Banca Transilvania S.A.”, adresa 
băncii ”România, 020339, București, Sectorul 2, str. George Constantinescu, 3” se substituie cu ” România, 
400117, Cluj-Napoca, Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 30-36”, codul bancar ”BRMAROBU” se substituie cu 
”BTRLRO22”, cod IBAN ”RO11BRMA0999100089003898” se substituie cu 
”RO07BTRLEURCRT0658642502”. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Au fost efectuate modificări la datele bancare de către  SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
”DYNAMIXRM”. 

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 alin.(7) 
pct.4) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional privind 
modificarea contractului nr.25/184/2021-COP din 21 decembrie 2021 de achiziționare prin procedura de cererea 
ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1635768086431 din 24 noiembrie 2021, a serviciilor de menținere a 
soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare bazată pe platforma Microsoft 
Dynamics CRM, încheiat între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic SOCIETATEA CU 
RĂSPUNDERE LIMITATĂ  ”DYNAMIXRM”. 
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Denumire 
operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SOCIETATEA CU 
RĂSPUNDERE 

LIMITATĂ  
”DYNAMIXRM” 

Cu capital străin 1 05.10.2022 - - 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
Constantin ȘCHENDRA 

(semnat electronic) 

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





















model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr.112022 din 07/10/2022

t. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante rr0vrMarl A c. (Depan o urue BKa

Localitate c.QeoanonrueBKa
TDNO 1 00760 I 003 862
Adresa Pecny6naxa Mor.4ona, ATO I araysux,

c. @epauourr{eBKa, yr.IO.f arapuua, 69

Numir de telefon 029 8 - s9 -2-3 6 : 07 82-43 -5 06
Numir de fax
E-mail oficial fe r ap ont iev ca@ma il. ru

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

Jelihovs caia Tatiana, 0 7 I 2 4 3 5 0 6, ferup ontievca@,mail. ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de prefuri
rLicitalie deschis6
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetatd (d.upd caz) Nr: 7d7f0e0d-562 B-4345-B9db-48 e7 1fae2c2d
Tipul obiectului contractului de achtzi(iel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii r Lucriri EI

Obiectul achizitiei Repararea acoperiqului plat pe blocuri de diferite
niveluri al gimnaziului - gr6dinita de copii Marco
Vovcioc s.Ferapontievca

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ul ui guv e r n am e nt al www. mt e n de r. g ov. m d)

Nr: ocds-b3wdo 1 -MD- 1662106801116
Link-ul:
https:llacHzittt.mdhalpublicltende_r|21_0627161

Data oublic drii: 02.09.2022
Platforma de achizitii publice utilizati V achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autoritlfii contractante

n Da M Nu /Fondul National pentru Dezvoltare
Resionala si Locala./
Link-ul cdtre planul de achrzilii publice publicat:



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

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru n Sistem dinamic de achizilie
Mlicitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa de finantare nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe; M Alte surse: fFondul National
pentru Dezvoltare Regionala si Locala./

Vafoarea estimati Aei, fdrd TVA) 564 851,23

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

4. Modificlri operate in documenta(ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate ntodificdri)

5. PAni Ia termenul-limiti (data _fi.ng.2a22_, or^ 13:00_), au depus oferta _3_ ofertanfi:

Data solicitlrii clarificirilor 15.09.2022 r. 1i38 qacoB
Denumirea operatorului economic SRL <Turnaconstruct>
Expunerea succintd a solicitirii de clarificare 06 o6ocnoeanr,ru 3aHr4)KeHr.rr oueno.rHofi

CTOI4MOCTI{.
Expunerea succintl a rispunsului Cyuua He sBnserc-fl 3aHr4)KeHuofi (pa:nr,rrla MeHee

15%) n {Br-flercs oKoHoMr.rqecKr4 srrroAHoft.
Cuuxesue rleHbr AocrrrrHyro ga cq€r cHr,rlreHut
BeJrr4rrHHr,r HaKnaAHbrx pacxoAoB, TpaHcrropTHbrx
pacxoloB vr crr.reTlrofi npra6rlJrra, a TaKx{e c
ycraHoBneHr.reM rapra@a :apa6oruofi nJrarbr
pa6o.rzx 57,66 ner B rrac.

Data transmiterii 15.09.2022 r. 72t6 qacoB

Data solicitlrii clarificlrilor 15.09.2022 r. 1137 qacoB
Denum irea operatorului economic SRL <Profmontaicons>
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare 06 o6ocHoearruu 3aHrD(eHr.rr oueuo.rHofi

CTOI4MOCTI,I.

Expunerea succinti a rispunsului Cnraxrenrze ueHbr Aocrr{rHyro sa cqer cHr4x(eH}rt
Berr,rqr4Hbr HaKnaAHbrx pacxoAoB, TpaHc[opTHhrx
pacxoAoB rr cnreruofi npra6rma, a raKlre c
ycraHoBneHr.reM rapu$a :apa6orHofi rrJrarbr
pa6o.rux 52 rcs B qac.

Data transmiterii 16.09.2022 r. 21oo qacoB

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

[Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

2



1. Profmontajcons SRL 1019600032176 Budurin Stanislav

2. Turnaconstruct SRL 101461100096s Chioroslo Gheorshi
3. Fart-Home-Proiect SRL 102060002446s Homitchi Pavel

6. Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea oper4torului economic

Profmontaicons SRL Turnaconstruct SRL Fart-Home-Proiect SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd He coorsercrBver llpeAocraereHa floe.uocraereHa
Proounerea financiard llperocrasreHa llDeaocranrena flpenocraereHa
DUAE llpeAocrasreHa llperocraereHa flpe,4ocrasreHa
Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

He npe4ocraBJreHa llpe4ocraeleua llpegocrarrteua

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

E4nurrfi enponeficrcrafi
.IIOKVMEHT IIO 3AKVI]KAM

llpe4ocraueua llpegocranlena flpegocran:reHa

3aqexa Ha vlracrr4e llnerocrasreHa llpe.qocraereHa llpeAocraereHa
,{er<rapaqln o
AeficrsI4rerbHocrn
odeprut

llpegocraeleHa flpe4ocrauena flpegocranleHa

Cn,terHas AoIryMeHTaunt flperocrasreHa flpeAocrasreHa flpenocraereHa
Eanxoscxar raparTns
nrgyl'lcrltfl

He npe4ocraBJreHa llpe4ocrarleua flpe4ocraueua
f paQlrx Bbrr roJrHeHrr.rr
pa6or Ilpe4ocrasreHa Ilpegocrasreua llpe4ocrarleHa
Cxoxufl onm

,{exnapaqux o cnrdcKe
ocHoBHbrx pa6or,
BbITIOJIHEHHbIX 3A
rocleAnuft ro,{
AEflTEJIbHOCT}I

He npe4ocraBJreHa

He npe4ocraBJreHa

llpe4ocrauena

flpe4ocraeleHa

flpe4ocraueua

flpe4ocraeleHa



[exnaparllu
rapanrufiuoro nepuoAa,
C MHHHMZIJIbHbIM
rapaHrafiHrrur
repr{oAoM Ha pa6orrr *
5 ,rer

He npe4ocraBJreHa flpegocraueua He npe4ocraBJreHa

Ceprra$ur<arrr
npo$eccrzoHarsHofi
aTTecTaul4r4
pyKoBoAHTell crpofixvt
sa ra-xcAuft Br4A pa6or

He npe4ocraBJreHa llpe4ocrauena
flpe4ocrarleHa

.{otcytr,leuru,
cepruSurcaru,
BbIAAHHbIC
HC3ABUCIIMbIMH
opraHaMrr, [ocpeAcTBoM
KOTOpbrx
rroATBepx{aeTct, qTo
oSepraHronr
co6mo4eutr
onpeAeneHHbre
cTaHAapTbr
o6ecueqeuu.E Kar{ecrBa

He npe4ocraBJreHa llpe4ocranneua He npe4ocraBJreHa

Haruque nLrKBHAHbrx
cpeAcTB Hnr4
o6oporHoro KanHTarTa,
pecypcoB KpeAr,rroBaHa.rr
HJrH Apyfr4e
QlrHaHcorr,re cpeAcrBa
(c yrca:anueu cyuu)

He npegocrauena llpe4ocraelena He npe4ocraBJreHa

Earuxoecxan zapilHmun
dodpocoeecmHozo
ucnoJrHeHun 6 pB,Mepe
5%
6 coomlemceuu c u.2)
n.I52 llocrytaHoBreHun
flpaeumenucmea
Pecny1nurcu Mondoaa
o6 ymeepcrcdeuuu
Ilono.crceuun o
2OCyoapcmgeHHbtx
saKynKax Np63B om
26.08.2020 z.

llpe4ocranlena llpegocraeleua He npegocraBJreHa

(Informalia privind denumirea documen{elor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, neprezentfit, nu corespunde (fn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(fbrd

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Repararea Profmontaicons 388 408.36 pa6orbr



acoperi$ului
plat pe blocuri
de diferite
niveluri aI
gimnaziului -grddinita de
copii Marco
Vovcioc
s.Ferapontievca

SRL
Turnaconstruct

SRL 480 869,27 pa6o:ru + +

Fart-Home-
Project SRL 519 589.81 pa6oru +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemno prin: ,, * " fn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

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

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

15.09.2022
I,Icx Ns 366

Profmontajcons SRL 06 o6ocnoeaHr.rz
aHopManbHo ganr,rxcennofi
qeHrr oSeprrr

Cnr,ureuue rleHbr AocrnfHyro aa cqdr
cHIDKeHprr BeJIlIqIrHBr HaKJranHbrx
pacxo.AoB, TpaHcrropTHbrx pacxoAoB
lt cuerHofi npu6rrlu, a raK)Ke c
ycraHoBJreHuerra rapuSa sapa6ornofi
flJrarbl pa6oqrx 52 nex s'rac.

15.09.2022
I,Icx J\b 365

Turnaconstruct SRL 06 o6ocnosauuu
3aHrDKeHHs orleHogsofi
CTOI{MOCTPI

cyurr,ra He gBJrreTcq eaHuxeHHofi
(pasnuqa MeHee 15%) u flBrflerc
3KoHoMnr{ecxa nr'rro4noft .

Cnraxeuue ueHbr Aocrr{ruryro :a cu€r
CHIDKEHI'I' BEJIHqI4HbI HAK.JIANHbIX

pacxoAoB, TpaHcrropTHbrx pacxoAoB
z cuergofi rtpu6ultu, a rarcKe c
ycraHoBJreHzerr,r rapuSa :apa6orHofi
nJrarbr pa6o.{rrx 57 "66 rcs s,tac.

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respin gerii/descalifi clrii

Profmontajcons SRL 1.B cooreercrBpru c n.(3) cr.70 3alcona PM 1.1b13 112015,3aKynarcrqr.rM
opraHoM Ha oJreKrpoHHsrfi a4pec o$epranra profmontajcons@gmail.com s 11
37 15.09.2022 r. 6l'i,n HanpaBrreH 3anpoc }lb366 o6 o6ocrosaHur4 aHopMrrJrbuo
3aHrDKeHHofi qeurr (6onee 15%). B coorBercrBuu c 3anpocoM cpoK
npeAocraBJreHr4fr orBera 3KoHoMI4qecKhM afeHToM cocraBnrJr ognn pa6ovufi
AeHr. OrseAeHurrfi 3aKynaroqnM opraHoM cpoK coorBercrByer rpe6oeanuru
n. 87 flparca":a Muuucrepcrsa (DzHaHcos PM Ns69 12021 <<Sxosovruqecrurfi
oneparop o6xzyercx orBeqarb Ha 3anpoc o rrotrcHeHuu 3aKynarcqero opraHa
B TeqeHlu4 MaKcr4MyM rpex 4uefi lnrrla ecrr HcrroJrB3yeMofi npoqe4ypofi
.rrBr-sercfl 3arrpoc rleHoBbrx oSepr B TeqeHr,u4 MaKcr4MyM oAHofo pa6ouero 4ur
c MoMeHTa ero ornpaBKn...>>. OAnaKo gKoHoMr{qecrufi areHT rrpeBbrcnJl
oTBeAeHHbre eMy B 3arrpoce cpoKH u npeAocTaBI4Jr oTBeT rrO3AHee LIeM

orseAeHHrrfi eMy oAr,rH pa6ouuit 4eHr. B coorBsrcrBr4r{ c reM xe n.87
flpaxasa 69/2021 (... ecJru o$epranr He AororHqer, He npeAocraBrqer
rro.rrcHeHHir l1'Itr4 He Aorronffrer rEHQopnraqzro r4JrH AoKyMeHTbr, 3anpolueHHbre
3aKynarcruuM opraHoM B ycraHoBJreHHbre HM cpoKu, odepra orKJroHrercr H



Bbr6rapaercs cJreAyrouar corJracHo KJraccu$HKauulano oSeprau, ocraBrrrr{Mcr
B CHJIC,>.

2.He npegocraBJreHbr Bce 3anpamr4BaeMbre s n.16 Anunf de participare,
AoKyMerrbr, B ToM qr{cJre He npeAocraBreHa 6amoBcKar rapaHTr4r Airs
y-c'acrkrfr B pa3Mepe 0.5010, cxoxrEfi onrn H corryTcrByrorrlHe eMy
AOKa3aTeJrbHbre AoKyMeHT I'I T.n.

3.DUAE He 3arroJrHeHo coorBercrByroullrM o6pa:ovr, ser nomrofi u
npoepa.ruofi rEnQoprvraqupr, B ToM qr4cJre o cxo)KeM orlbrTe, qTO rBJrreTct
Bax(H blM AJrr 3aKynaloqero opraHa.

B coorserc'rnur c u.l), u.2) u v.3) n. 82 flpuna:a Munucrepcrna
Oranancos PM Ns 69/2021 <<Pa6oqas rpyrna larru,rrpr neo6xogr.ruocru,
cfieqna;rrrcr, ceprn$uquporannufi s o6racru rocyAapcrBeHHbrx 3aKyrroK,
orxJroHrrer o$epry s rro6oM r,ts cneAyrorryrx cJryqaeB:
l)oQepraur ne co6moAaer rpe6oaanr4r rro KBuurr{$znaqurE ra or6opy;
2)r oSepre ne co6mo4arorcr rpe6oBaHr,rr, npeA)acMorpeHHbre 4orcyueuraqlrefi
no npr4cy)KAeHlrro, 4nr pa:pa6omu u [peAocraBJreHrrrr o$epr;
3) o$epraur He rrpeAcraBr4Jr 3anporxeHHLre pa3bflcHeHr{r B yKa3aHHbrfi cporq
4)...).

Fart-Home-Project
SRL

3rconouzqecKr.r He BBrroAH€ur o$epra.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile M
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut V
Costul cel mai scbzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-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 ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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



Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.ll alin. lit

Argumentare:

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

16, Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv atermenelor de a;teptare, se efectueazdin conformitate

8

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(fnrI TVA)

Pretul total
(fdrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Repararea
acoperiEului
plat pe blocuri
de diferite
niveluri al
gimnaziului -
grddinita de
copii Marco
Vovcioc
s.Ferapontievca

Turnaconstruct
SRL

pa6orrr 480 869.27 480 869,27 577 043.L3

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Profmontajcons SRL tr{cx.390 or 30 ceHrn6pl
2022r.

e-mail:
D r o fmo ntai c o ns@smail. c o m

Turnaconstruct SRL llcx. 391 or 30 cenrn6pn
2022r.

e-mail : edsar-p@inbox,ru

Fart-Home-Project SRL trIcx. 389 or 30 cenra6pn
2022r.

e - m a i I : PavelAlexnndr dDmnil r u

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

V 6 zllein cazul transmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau fax r
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
nrin miiloace electronice si/sau fax r

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3
iulie 2015 orivind achizitirle oublice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau fax r
J 16 zile in cazul netransmiterii comunrcdnr
nrin miiloace electronice si/sau fax n



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

17. Contractuldeachizitie/acordul-cadruincheiat:

18. Informa(ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
tn cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cii termenul de aqteptare pentra tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ): precum Ei cd in car,ul depunerii contestaliilor qilsau
receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinute qi solutionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea desJdsurdrii procedurii
de achizitrie, fapt pentra care poartii rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducltontl grupului de lucru pentru achizitii:'.s'/(-
zf,' /r,irt'ft? )ft 6rin7

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Cu capital
striin

Numirul
qi data

contractul
ui/

acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de
valabilitat

eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

gr[ fVAl

l, :.i :

.::.inc,l*siv
tti, VA

Turnaconstruct
SRL

Cu capital
autohton

I 07lr
0/20
22

4s20000
0-9

480
869,27

577
043013

2
Mecrqa

(DA/NU)Au lbst aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei IVID): (indicali suma cu TVA)

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

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

Pretrul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut z
Cel mai bun raport calitate-pretr r:

Cel mai bun raport calitate-cost a

ffi
( (Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 15 din 29 septembrie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Tohatin 
Localitate s. Tohatin, mun. Chişinău 
IDNO 1007601007815 
Adresa s. Tohatin, str. Ştefan cel Mare 1 
Număr de telefon 022 387236, 022 387238 
Număr de fax 022 387236, 022 387238 
E-mail oficial  primaria.tohatin@mail.ru 
Adresa de internet tohatin.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru, 022387238 

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 Produse alimentare pentru trim. IV anul 2022 la 
gradinița nr. 223 din com. Tohatin 

Cod CPV 
  
15800000-6 

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

Art.57 pct.1 al Legii 131/2015 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1662472131653 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662472131653?tab=contract-notice 
Data publicării:06.09.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://tohatin.md/planul-de-achizitii-2/  

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) 260 000,00 lei 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

mailto:primaria.tohatin@mail.ru
mailto:primaria.tohatin@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662472131653
http://tohatin.md/planul-de-achizitii-2/
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Data solicitării clarificărilor   8 sept 2022, 11:52 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  Lotul 15 fileu de pește sau trunchi,fără cap coadă, 
Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, dupa cum e anuntat in specificatie din 

documentatia standard si anuntul de participare - 
Merluciu trunchi,fără cap coadă, măruntaie,diametru 
60/90,livrare luni și miercuri 

Data transmiterii 8 sept 2022, 16:32 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: NU ESTE CAZUL 

(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 08:00), au depus oferta 5 (cinci) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL BAGUETTE 1014600037741 Bolsacova Ecaterina 

2 SRL Lapmol 1002600024308 Ionita Elena 

3 Produse de Familie 1010600010111 Iacovet Viorel 

4 SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 1014600037741 Alexei Agrici 

5 AVT LUX COM 1014600040053 Mușet Dumitru 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
SC ”VILLA 
PRODOTTI” 
S.R.L. 

SRL Lapmol AVT LUX 
COM 

SRL 
BAGUETTE 

Produse 
de 
Familie 

Documentele, ce constituie oferta 
(documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în SIA RSAP 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat  
Oferta financiară prezentat prezentat prezentat prezentat  
Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat  
Declarația privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat  
Specificații  tehnice prezentat prezentat prezentat prezentat  
Specificații de preț prezentat prezentat prezentat prezentat  
Garanție pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat  

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

Declarația privind experiența similară prezentat prezentat prezentat prezentat  
Autorizație sanitar veterinară pe unitate de 
transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Autorizație sanitar veterinară de funcționare a 
agentului economic 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Certificat de inofensivitate /aviz sanitar prezentat prezentat prezentat prezentat  
Certificat de conformitate/ declaratia de 
conformitate (anexa) 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Certificat de conformitate/ Declarație de 
conformitate (pentru lactate și carne de bovină, 
porcină, pui, pește) 

prezentat prezentat prezentat prezentat  
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Certificat de deţinere a abatorului sau contract cu 
abator (pentru carne) 

prezentat nu este cazul nu este cazul prezentat  

Certificat de deţinere a laboratorului atestat pentru 
efectuarea controlului permanent asupra calităţii 
sau contract cu asemenea laborator la procurarea 
produselor de panificare 

nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul  

Certificat de calitate şi de provenienţă a materiei 
prime pentru produsele de panificație 

nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul  

Confirmare de deținere a stocului de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziţie pe o 
perioadă de cel puţin 10 zile 

nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul  

Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat  
Dovada înregistrării persoanei Juridice prezentat prezentat prezentat prezentat  
Dovada deținerii contului bancar (curent) activ prezentat prezentat prezentat prezentat  
Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public 
național 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Actul care atestă dreptul de a livra bunuri prezentat prezentat prezentat prezentat  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 Legume SRL BAGUETTE 56 729.00  + + 

Lotul 2 fructe și 
citrice 

SRL BAGUETTE 31 261.50  + + 

Lotul 3 crupe 
derivate 

SRL BAGUETTE 9 812.85  + + 

Lotul 4 lactate SRL Lapmol 96 718.98  + + 

Lotul 5 carne 
refregerată,vacuma
tă 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” S.R.L. 

53 161,50  + + 

SRL BAGUETTE 57 176,40  + + 

Produse de Familie 58 401,30  + + 

Lotul 6 ouă Achizitia nu a avut loc 

Lotul 7 
semințe,miez,fr.usc
ate 

SRL BAGUETTE 2 495.22  + + 

Lotul 8 Ulei SRL BAGUETTE 2 074.20  + + 

Lotul 9 făinoase SRL BAGUETTE 2 758.95  + + 

Lotul 10 sucuri SRL BAGUETTE 3 092.50  + + 

Lotul 11 patiserie SRL BAGUETTE 1 877.70  + + 

Lotul 12 băcănii SRL BAGUETTE 2 544.20  + + 

Lotul 13 
condimente 

SRL BAGUETTE 384.63  + + 

Lotul 14 verdețuri SRL BAGUETTE 874.04  + + 

Lotul 15 fileu de 
pește 

AVT LUX COM 43 750.00  + + 
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

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: NU ESTE CAZUL 

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

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) 

Lotul 1 Legume SRL BAGUETTE   56 729.00 61 267,00 
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Lotul 2 fructe și 
citrice 

SRL BAGUETTE   31 261.50 35 390,00 

Lotul 3 crupe 
derivate 

SRL BAGUETTE   9 812.85 11 494,15 

Lotul 4 lactate SRL Lapmol   96 718.98 105 411,30 
Lotul 5 carne 
refregerată, 
vacumată 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” S.R.L. 

  53 161,50 63 793,80 

Lotul 6 ouă Achizitia nu a avut loc 
Lotul 7 
semințe,miez,fr.uscate 

SRL BAGUETTE   2 495.22 2 975,10 

Lotul 8 Ulei SRL BAGUETTE   2 074.20 2 488,80 
Lotul 9 făinoase SRL BAGUETTE   2 758.95 3 311,30 
Lotul 10 sucuri SRL BAGUETTE   3 092.50 3 710,00 
Lotul 11 patiserie SRL BAGUETTE   1 877.70 2 130,00 
Lotul 12 băcănii SRL BAGUETTE   2 544.20 3 053,00 
Lotul 13 condimente SRL BAGUETTE   384.63 461,50 
Lotul 14 verdețuri SRL BAGUETTE   874.04 944,00 
Lotul 15 fileu de pește AVT LUX COM   43 750.00 52 500,00 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL BAGUETTE 22.09.2022 e-mail 

SRL Lapmol 22.09.2022 e-mail 

Produse de Familie 22.09.2022 e-mail 

SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 22.09.2022 e-mail 

AVT LUX COM 22.09.2022 e-mail 

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

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

 

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

AVT LUX COM Cu capital 
autohton 

53 29.09.2022 15800
000-6 

43750,00 52500,00 31.12.2022 

SRL Lapmol Cu capital 
autohton 

54 29.09.2022 15800
000 

96718,98 105411,30 31.12.2022 

SC”VILLAPRODOTTI
S.R.L. 

Cu capital 
autohton 

55 29.09.2022 15800
000 

53161,50 63793,80 31.12.2022 

SRL BAGUETTE Cu capital 
autohton 

56 29.09.2022 15800
000-6 

113904,79 127224,85 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 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: SERGIU Cebotaru            ___________________                    L.Ș. 



model-tiP

DARE DE SBAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.12 din 01'10'2022

autoritatea contractantl:

V
tr
tr

l. Date cu Privire la

Primatia comuneiGr
Den u m i.ea a uto 4!4!!!-!9I{I3gFI{9

1007601010219
St.
onasmt,022-451254Numir de telefon
022-4s1231Num[r de fax ana.balan.63@ma!.ru

Adresa de internet
Persoana de contact

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

icitalie deschisd

nAltele: IIndicali,Tiptt pt"""dtrii de atribuire aplicate

P.oceduta de achizi B"*ti .Te*icii I LucrdriV
@ractului de achizitie/

acordului-cadru @rlrilor de extindere a

sisternutui de iluminat stradal din com'Gratiesti'
mun.Chisinau (s.Gratiestio s'Hulboaca) cu

lungimea strazilor iluminate L=l1,2km"

Obiectul achizi{iei

@i/temeiului Privind alegerea,

ptJ..Outii de atribuire (i2 cazul aplicdrii altor
i decdt licitalia deschisd.

Nr: 21062317iffi va indica din cadtul
portalului guvernamenta l wt:ttw' mtender' gov'ma t

nata p uUt ica rii 26.08.2022
V aclititttmd; ! e-ltcitatie'md; r yptender'md

Plutfotrnu de achizi{ii publice utilizatl
VDa lNu

Procedura a fost inclus[ in planul de achizi{ii
publice a autoriti{ii contractante

@!iipublicePublicat:
https: //gratiesti.m d/wP
contentTu pt oads 12022 I 06/planul-de-achizitii' pdf

Data:09.08.2022A"""t de t"tettie publicat in BAP (dupd caz)
Link-ul:

izitie rlicitatieEAcorcl--cadru nsistem dinamic de
Teh"tct $t tnst*mente specilice de 4I



electronicd lCatalog electronic

@et CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: [Bugetul LocaUSursa de finan{are

3 102 780 leiValoarea estimati (lei, fard TVA)

2. Ctarificflri privind documenta{ia de atribuire:

(se va completa tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

3. Modific[ri operate in documenta{ia de atribuire

Data solicitflrii clarificlrilor
benumirea oPeratorului economic
E.D""e.ea succintl a solicitirii de clarificare
E*nun*t.a succintl a rlsPunsului
Data transmiterii

(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Rezumatul modifi cirilor
Jtrai*ti tursa utilizatd ;i data publicdriilpubticate in BAP/alte mijloacelor de informare

flndicali numdrul de zileJTermen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)

PAn[ la termenul-limitl ( datr 16.09.20220 ora 14.00), au depus oferta 2 ofertanfi:

5. Informa{ii privind ofe'rtele depuse qi documentele de calificare qi aferente
DUAE prezentate de cltre operatorii economici:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
specificatiei

tehnice

Propunerea
financiarl

DUAE

SRL ZEPTO prezentflt prezentat prczentat

SRL Emcom E&E prezentot prczentat prczentat

(lnformafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

doiumeniayia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Asocia{ii/
administratoriiDenumirea oPeratorului economic

Rotari Dmitrii1018600024415
Oprea Emil10116000274s1SRL Emcom E&E

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele Solicitate:



Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(ftra

TVA)X

Cantitate
qi unitate

de
m[surI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

BUC. '1- +

Lot nr.l
"Achizifionarea lucrlrilor de
extindere a sistemului de iluminat
stradal din com.Gratiesti,
mun.Chisinau (s.Gratiesti'
s.Hulboaca) cu lungimea strazilor
iluminate L=lt.2km"

SRL ZBPTO 2234494.36

2329368.34 BUC. + T

Lot nr.l
"Achizi{ionarea lucririlor de
extindere a sistemului de iluminat
stradal din com.Gratiesti,
mun.Chisinau (s.Gratiesti'
s,Hulboaca) cu lungimea strazilor
iluminate L=ll,2km"

SRL Emcom
E&E

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinlele de'calificare" Ei "Corespunderea cu specirtcafiile

tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunclerii ;i prin "-" in cozul necorespunderii)

6. pentru elucidarea unor neclaritlli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scflzut) s-

a solicitat:

Rezumatul
rdspunsului

ratorului economic

Informatia solicitatiOperatorul
economic

La data de
22.09.2022
ofertantul SRL
Zepto 

^transmis
la sediul
Primariei
Gratiesti toate
actele solicitate
pe support de
hirtie

De cltre GL au fost solicitate si fie
transmise toate actele pe support de

hirtie

SRL ZEPTO20.09.2022

7. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

Denumirea oPeratorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
SRL Emcom E&E Costul majorat

8. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicali]



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

9. Criteriul de atribuire aPlicat:

PreJul cel mai scSzut V.
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raPort calitate-Pret o
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

)ndica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

10. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(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)

11. Reevaluarea ofertelor:

12. in urma examiniri, evaluirii si compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 9i
unitate de
mlsuri

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

"Achizi{iona rea lucrlrilor
de extindere a sistemului de
iluminat stradal din
com.Gratiesti.
mun.Chisinau (s.Gratiesti'
s.Hulboaca) cu lungimea
strazilor iiuminate
L=11.2km"

SRL ZEPTO I buc. 2234494.36 2234494.36 2681393.23

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

Modatitatea de transmitere



28.09.2022

SRL Emcom E&E

(rnformarea operatoriror economici impricali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

rucru pentru achizirii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

(serectali termenur de a;teptare respectat. Carcurarea termeneror prevdzute -de 
Legea nr. I3l din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare' se efectueazd tn conformitate

cu prevederite TITL(JLu: iv Capitorutr I (carcurarea Terme'nulul ar Codului civil al Republicii

Moldova).

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

16. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dat[ se completeazi doar in

cazul in care la procedura de achizifie pubtici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

incheiat contract/contracte pentru lotnotriri pentru care au fost aplicate criterii de duratrilitate):

14. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
n 6 tlleln cat"l transmiterii comunic[rii prin

miiloace electronice qbCU fax!ffiestimat[ a contractului este

mai mic[ decdt pragurile prevdzute la ar1' 2 alin'.(3)

ui i.gii nr. 13 I Oin : iutie 2015 privind achiziliile
____J - : ;.fftt ,tte n c-ul netransmiterii comunicdrii prtn

miiloace electronice E4q9-&4 !- 1fiileifiat"t t*nsmiterii comunicarii prin

miiloace electronice qi/$q fa,xliffiat[ a contractului este

; ;;itt"" mai mare decat.gra^eyr: 1. l:tu.a'u ::,t:,un' 2

uiin. f:l al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

3 16 tile 1" c-ul netransmiterii comunic6rii prtn

miiloace electronice qi/ryu fa4 !

Valoarea contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

Denumirea
operatorului

economic

intrePrinderea

Cu caPital
autohton/
Cu caPital

str[in

Numirul
;i data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV
{hr[ TVA inclusiv

TVA

2234494.36 2681393.23 31.12.2023SRL
ZEPTO Cu capital autohton 18

07.10.2022
45300000

-0

Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizi(ii

verzi)?

(indicaYi suma cu TVA)
Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul cPV at lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

18. Pre{ul cel mai scizut n

19. Costul cel mai scizut n

20. Cel mai trun raPort

Criteriuldeatribuirepentrulotul/loturilepentrucareaufost
aplicate criterii de durabilitate:



calitate-Prel o

21. Cel mai bun raPort
calitate-cost n

prin prezenta dure de seamd, grupur de rucru decrard ,cd termenur de a;teptarc pentru tncheierea

contracturuvcontracteror indicate a fort *ror*i.rQipii"a ,"r*iii pievnzute di art' 31 alin' (3) al Legii

nr. 131 din 3 iutie 201s privind achiziyiiri pubti;'e ), yrlrr^,-;"t-ca ti cuzur depunefii contestufiilor ;i/sau

recepliondrii ropoortiir ie monftorizare,'iiorrrn a'uiost examinate Si solulionate'

prin prezentq dare de seumd, grupur de rucru pentru achizilii conftrmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

de achizilie, fapt penii ,n i ioortA rdspundere conform prevederilor legale tn vigoure'
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
în urma deciziei Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor  

nr. 03D-598-22 din 23.09.2022 
Nr.             /22  din        .10.2022 

 
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  
 
Date cu privire la procedura de atribuire: 
 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziţie repetată(după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul de achiziţie Bunuri materiale medico-sanitare 
Cod CPV 33100000-1 
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-1658500372174 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658500372174?tab=contract-notice 
Data publicării: 25.07.2022 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP - 
Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Nu  

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 296678,34 
 
Clarificări privind documentaţia de atribuire: conform SIA “RSAP” 
 
Data solicitării clarificărilor  conform SIA “RSAP” 
Denumirea operatorului economic conform SIA “RSAP” 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare conform SIA “RSAP” 
Expunerea succintă a răspunsului conform SIA “RSAP” 
Data transmiterii conform SIA “RSAP” 
 
Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
 
Rezumatul modificărilor conform SIA “RSAP” 
Publicate în BAP / alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

da 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

nu 

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
114

natalia.croitoru
Typewriter
03
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Până la termenul-limită (data 10.08.2022, ora 10:00), au fost depuse 10 (zece) oferte: 
Nr. Denumirea operatorilor  

economici 
IDNO Asociaţii/administratorii 

1 GALCHIM & CO SRL 1007600076106 Andrei Gritaenco  
2 Policontract SRL 1003600068776 Ion Cireș 
3 Ecochimie SRL 1002600052156 Nicolae Iurcu  
4 M-INTER-FARMA SRL 1003600005263 Maria Morozov 
5 MED-M SRL 1020611000359 Vladimir Rotari 
6 ICS "Farmina" SRL 1002600010549 Ghenadie Guţan 
7 Alex Standard SRL 1013600018392 Alexei Bojenco 
8 Lismedfarm SRL 1003600113573 Ecaterina Chitic 
9 GBG-MLD SRL 1003600117582 Tudor Ceaicovschi 
10 DITA ESTFARM SRL 1002600046359 Iurie Chirtoacă 
 
 Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de către operatorii 
economici: 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
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Documentele ce constituie 
oferta 

          

Specificaţii tehnice prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
 

* prezentat prezentat 

Specificații de preţ    prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat * prezentat prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din 
valoarea ofertei fără TVA 

prezentat * prezentat prezentat 
nu 

corespunde 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
 

prezentat 

Formularul standard al DUAE prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de participare prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat * prezentat prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat * prezentat 
 nu 

corespunde 

prezentat 

Documente de calificare           

Certificat de atribuire a contului 
bancar 

prezentat 
 

prezentat prezentat - prezentat prezentat prezentat 
 

* - prezentat 
 

Certificat privind lipsa sau 
existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional 

prezentat * prezentat - prezentat prezentat prezentat * - prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat - prezentat prezentat prezentat prezentat - prezentat 

Certificat/declaraţie de 
conformitate sau Certificat 
CE/ISO/  Aviz sanitar 

prezentat * prezentat - prezentat prezentat prezentat 
 
 

* - prezentat 
 

Certificat de garanţie nu se solită * nu se solită - prezentat prezentat prezentat * - nu se solită 

*- Oferta se află în aşteptare 
 
- În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic GBG-MLD SRL s-a constatat că 
acesta a prezentat documentul obligatoriu solicitat – Anexa nr.8, „Declaraţia privind valabilitatea ofertei”, 
valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 „Anunț de participare” – 45 de zile, 
aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de 43 de zile, până la data de 21.09.2022, inclusiv, fapt ce contravine 
art.67 alin.(1) din Legea 131/2015, care stabilește că oferta este valabilă în termenul specificat în documentația 
de atribuire. Subsecvent, pct. 53 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și 
servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, prevede că „Ofertantul are 
obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe 
toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să 
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decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai 
mică se respinge. Astfel, avînd la bază art.69 alin.(6), lit.b), Legea 131/2015, se propune de a respinge oferta 
operatorului economic GBG-MLD SRL ca fiind neconformă. 
- În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic M-INTER-FARMA SRL, s-a 
constatat că acesta a prezentat documentul obligatoriu solicitat – garanţia pentru ofertă” emisă de către BC 
„ENERGBANK”, nr.04/01-03/1536 din 05.08.2022, în care menţionează că „Prezenta garanţie este valabilă 
pînă la 19.09.2022, inclusiv”. Prin urmare se constată că garanţia pentru ofertă depusă, nu acoperă integral 
termenul de valabilitate al ofertei – 45 de zile, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de 41 de zile, or, conform 
pct.56 din documentaţia standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, prevede că „Ofertele care conţin o perioadă de garanţie 
mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru 
sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice”. Astfel, avînd la bază art.69 alin.(6), lit.b), 
Legea 131/2015, se propune de a respinge oferta operatorului economic M-INTER-FARMA SRL,  ca fiind 
neconformă. 
 
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 
 
Nr
lot 

Denumirea bunurilor 
solicitate 

 

U/M Canti
-tatea 

Valoarea 
estimată 

fără TVA 

Preţul 
ofertei 

fără TVA 

Denumirea 
operatorului 

economic 
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1.  Clorură de var kg. 3000 62500,00 48000,00 GALCHIM & CO SRL + + 
   54600,00 Policontract SRL * * 
   57000,00 Ecochimie SRL * * 
   675000,00 M-INTER-FARMA 

SRL 
- - 

2.  Dezinfectant pentru 
sprafețe pe bază de 
Glutaraldehyde, 
Glyoxal, 
Didecyldimethylammon
ium chloride vol. 1 litru 

flacon 20 5500,00 6111,11 M-INTER-FARMA 
SRL 

- - 

   6900,00 Ecochimie SRL + + 

3.  Dezinfectant pe bază de 
GUADENINĂ 52%  
N300 pastile 

borcan 50 10833,33 - - - - 

4.  Indicatoare p-u 
sterilitate Extern 180 
grade, 1000 teste 

set 20 3833,33 - - - - 

5.  Mască facială 
reutilizabilă 

buc. 10000 125000,00 10000,00 M-INTER-FARMA 
SRL 

- - 

   86250,00 MED-M SRL + + 
6.  Tonometru mecanic cu 

fonendoscop inclus 
certificat metrologic 

set 30 9125,00 5016,00 ICS "Farmina" + + 
   5370,00 MED-M SRL * * 
   9625,00 M-INTER-FARMA 

SRL 
- - 

7.  Termometru digital buc. 30 3750,00 1170,00 ICS "Farmina" + + 
   5100,0 Ecochimie SRL * * 

8.  Pulsoximetru buc. 30 6250,00 5700,00 Alex Standard SRL + + 
   5995,50 Lismedfarm SRL * * 
   8100,00 GBG-MLD SRL - - 
   12400,00 M-INTER-FARMA 

SRL 
- - 

9.  Benzi de testare pentru 
glucometru (50 buc) 

cut 20 4166,67 - - - - 

10.  Glucometru buc. 20 6666,67 - - - - 
11.  Mănuși  nesterile din buc. 10000 16666,67 8276,00 DITA ESTFARM SRL + + 
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Nitril fără pudră,  
mărimea M 

   9259,26 M-INTER-FARMA 
SRL 

- - 

   15900,00 ICS "Farmina" * * 
12.  Mănuși nesterile din 

Nitril fără pudră,  
mărimea L 

buc. 10000 16666,67 8276,00 DITA ESTFARM SRL + + 
   9259,26 M-INTER-FARMA 

SRL 
- - 

   15900,00 ICS "Farmina" * * 
13.  Soluție bufer pH 4.0 litru 2 1560,00 380,00 Ecochimie SRL + + 
14.  Soluție bufer pH7.0 litru 2 1560,00 380,00 Ecochimie SRL + + 
15.  Soluție bufer pH 10.0 litru 2 1500,00 380,00 Ecochimie SRL + + 
16.  Nitrat de sodiu, p., 

99.9% 
kg. 1 200,00 840,00 Ecochimie SRL - - 

17.  Alaun de aluminiu și 
potasiu, cod 21098.362 

kg. 3 1110,00 630,00 Ecochimie SRL + + 

18.  Agar pentru cultivarea 
bifidobacteriilor 

kg. 0,5 2400,00 - - - - 

19.  Pahar Berzelius gradat 
forma înaltă volum 50 
ml 

buc. 10 350,00 230,00 Ecochimie SRL - - 
   454,50 GBG-MLD SRL - - 

20.  Pahar Berzelius gradat 
forma înaltă volum 100 
ml 

buc. 10 400,00 260,00 Ecochimie SRL - - 
   495,00 GBG-MLD SRL - - 

21.  Pahar Berzelius gradat 
forma înaltă volum 250 
ml 

buc. 10 500,00 320,00 Ecochimie SRL - - 
   649,50 GBG-MLD SRL - - 

22.  Pahar Berzelius gradat 
forma înaltă volum 600 
ml 

buc. 10 1333,33 440,00 Ecochimie SRL - - 
   1700,00 GBG-MLD SRL - - 

23.  Cilindru din sticlă 
gradat, Cl.A, volum 25 
ml 

buc. 4 440,00 360,00 Ecochimie SRL + + 
   436,00 GBG-MLD SRL - - 

24.  Cilindru din sticlă 
gradat, Cl.A, volum50 
ml 

buc. 4 500,00 360,00 Ecochimie SRL + + 
   484,00 GBG-MLD SRL - - 

25.  Cilindru din sticlă 
gradat, Cl.A, volum 250 
ml 

buc. 4 2400,00 880,00 Ecochimie SRL + + 
   1068,00 GBG-MLD SRL - - 

26.  Stativ din plastic pentru 
eprubete 10 locuri 

buc. 6 200,00 120,00 Ecochimie SRL + + 
   180,00 GBG-MLD SRL - - 

27.  Pungi sterile pentru 
colectarea produselor 
alimentare care se 
închid etanș cu fermoar 

buc. 200 833,33 - - - - 

28.  Hîrtie de filtru set 2 250,00 110,00 Ecochimie SRL + + 
29.  Marcher pe sticlă de 

laborator                                         
Negru/albastru/ roșu 

buc. 10 166,67 300,00 Ecochimie SRL - - 

30.  Șervețele din material 
absorbant (consumabile 
medicale) de unică 
folosință 

set 10 250,00 - - - - 

31.  Borcane de sticlă 
transparentă cu gît larg 
cu dop rodat 125 ml 

buc. 6 500,00 390,00 Ecochimie SRL + + 

32.  Borcane de sticlă 
transparentă cu gît larg 
cu dop rodat  250 ml 

buc. 6 850,00 426,00 Ecochimie SRL + + 

33.  Borcane de sticlă 
transparentă cu gît larg 
cu dop rodat 500 ml 

buc. 6 1200,00 540,00 Ecochimie SRL + + 
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34.  Borcane de sticlă brună 
cu gît larg cu dop rodat 
125 ml 

buc. 6 500,00 414,00 Ecochimie SRL + + 

35.  Borcane de sticlă brună 
cu gît larg cu dop rodat  
250 ml 

buc. 6 850,00 456,00 Ecochimie SRL + + 

36.  Borcane de sticlă brună 
cu gît larg cu dop rodat  
500 ml 

buc. 6 1200,00 564,00 Ecochimie SRL + + 

37.  Tăvi din oțel inoxidabil buc. 4 500,00 - - -  
38.  Boluri de laborator din 

oțel inoxidabil 
buc. 2 250,00 324,00 GBG-MLD SRL - - 

39.  Stativ de perete pentru 
uscare sticlărie de 
laborator 

buc. 2 583,33 5650,00 Ecochimie SRL - - 

40.  Termometru portabil cu 
sondă 

buc. 1 416,67 170,00 Alex Standard SRL + + 
   170,00 Ecochimie SRL * * 

41.  Sondă dublă Detector 
alimentar de reziduuri 
de pesticide nitrați 
pentru legume, fructe, 
carne 

buc. 1 2500,00 - - - - 

42.  Soluţie standard ISE, 
500 ml 

ml 500 416,67 - - - - 

* Oferta se află în aşteptare 
 
Constatări/Comentarii: 
- Pentru lotul nr.1 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  GALCHIM & CO SRL, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru lotul dat. 
- Pentru loturile nr.8,40 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  Alex Standard SRL, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.11,12 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  DITA ESTFARM 
SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.6,7 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  ICS "Farmina" SRL, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru lotul nr.5 prețul cel mai scăzut dintre ofertele calificate a fost propus de către operatorul economic  
MED-M SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru lotul dat. 
- Pentru lotul nr.2 prețul cel mai scăzut dintre ofertele calificate a fost propus de către operatorul economic  
Ecochimie SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru lotul dat. 
- Pentru loturile nr.13,14,15,17,28,31-36 unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic Ecochimie 
SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.23-26 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  Ecochimie SRL, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.19-22 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  Ecochimie SRL, însă 
aceasta nu corespunde cerințelor solicitate și anume: s-a solicitat Pahar Berzelius gradat forma înaltă, s-a propus 
Pahar Berzelius gradat forma joasă. Se propune a respinge oferta acestuia pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.3,4,9,10,18,27,30,37,41,42  nu a fost propusă nici o ofertă.  
- Pentru lotul nr.38  nu a fost propusă nici o ofertă conformă.  
- Pentru loturile nr.16,29,39 au fost depuse oferte a căror propunere financiară depăşește cu 30% valoarea 
estimată a achiziţiei, În temeiul art. 71 alin. 1, lit. d), din Legea 131/2015. Se propune respingerea ofertelor 
pentru loturile date. 
- Se propune achiziţionarea loturilor nr.3,4,9,10,16,18,19,20,21,22,27,29,30,37,38,39,41,42 în cadrul altei 
proceduri de achiziţie în repetare, conform pragului valoric stabilit în art.2, L131/2015. 
 
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: 
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Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

17.08.2022 ICS "Farmina" clarificări asupra documentelor de calificare  
(anexele nr.22 din D.S. nr.115/2021) 

Prezentat 

Ecochimie SRL clarificări asupra documentelor de calificare  
(anexele nr.22 din D.S. nr.115/2021), 
documente justificative actualizate prin care 
demonstrează îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare şi selecţie, în conformitate cu 
informaţiile cuprinse în DUAE 

Alex Standard 
SRL 

clarificări asupra documentelor de calificare  
(anexele nr.22 şi 23 din D.S. nr.115/2021), 
documente justificative actualizate prin care 
demonstrează îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare şi selecţie, în conformitate cu 
informaţiile cuprinse în DUAE 

MED-M SRL documente justificative actualizate prin care 
demonstrează îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare şi selecţie, în conformitate cu 
informaţiile cuprinse în DUAE  

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Ecochimie SRL 
Pentru loturile nr. 16,29,39 a fost depusă ofertă care 

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei - ofertă inacceptabilă  
Pentru loturile nr. 19-22 ofertă neconformă 

GBG-MLD SRL ofertă neconformă 
M-INTER-FARMA SRL ofertă neconformă 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot        
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut   
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Nr Denumirea bunurilor 
solicitate U/M Canti

-tatea 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţ 
unitar 
fără 
TVA 

Preţ total 
fără TVA 

Suma 
ofertei 

(cu TVA) 

1.  Mănuși  nesterile din Nitril 
fără pudră,  mărimea M 

buc. 10000 

Informația pentru loturile date se regăsește în  
darea de seamă de atribuire a contractului  

nr.102/22 din 08.09.2022 

2.  Mănuși nesterile din Nitril fără 
pudră,  mărimea L 

buc. 10000 

3.  

Dezinfectant pentru sprafețe 
pe bază de Glutaraldehyde, 
Glyoxal, 
Didecyldimethylammonium 
chloride vol. 1 litru 

flacon 20 

4.  Clorură de var kg. 3000 
5.  Mască facială reutilizabilă buc. 10000 

6.  
Tonometru mecanic cu 
fonendoscop inclus certificat 
metrologic 

set 30 

7.  
Termometru digital buc. 30 

8.  Soluție bufer pH 4.0 litru 2 
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9.  Soluție bufer pH7.0 litru 2 
10.  Soluție bufer p H 10.0 litru 2 

11.  Alaun de aluminiu și potasiu, 
cod 21098.362 

kg. 3 

12.  Cilindru din sticlă gradat, 
Cl.A, volum 25 ml 

buc. 4 

13.  Cilindru din sticlă gradat, 
Cl.A, volum50 ml 

buc. 4 

14.  Cilindru din sticlă gradat, 
Cl.A, volum 250 ml 

buc. 4 

15.  Stativ din plastic pentru 
eprubete 10 locuri 

buc. 6 

16.  Hîrtie de filtru set 2 

17.  Borcane de sticlă transparentă 
cu gît larg cu dop rodat 125 ml 

buc. 6 

18.  
Borcane de sticlă transparentă 
cu gît larg cu dop rodat  250 
ml 

buc. 6 

19.  Borcane de sticlă transparentă 
cu gît larg cu dop rodat 500 ml 

buc. 6 

20.  Borcane de sticlă brună cu gît 
larg cu dop rodat 125 ml 

buc. 6 

21.  Borcane de sticlă brună cu gît 
larg cu dop rodat  250 ml 

buc. 6 

22.  Borcane de sticlă brună cu gît 
larg cu dop rodat  500 ml 

buc. 6 

23.  
Pulsoximetru buc. 30 Alex Standard 

SRL 
190,00 5700,00 6840,00 

24.  
Termometru portabil cu sondă buc. 1 Alex Standard 

SRL 
170,00 170,00 204,00 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

GALCHIM & CO SRL 
24.08.2022 

 

SIA RSAP şi  e-mail 

Policontract SRL 
Ecochimie SRL 
M-INTER-FARMA SRL 
MED-M SRL 

Suplimentar,  
în urma deciziei ANSC  

26.09.2022 

ICS "Farmina" SRL 
Alex Standard SRL 
Lismedfarm SRL 
GBG-MLD SRL 
DITA ESTFARM SRL 
Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice. 
 
16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice 

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice şi/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
 
Comentarii: Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
 
17. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 
Întreprinderea: Numărul 

contractului 
Data 

contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 Alex Standard 
SRL 

cu capital 
autohton 14/709 03.10.2022 33100000-1 5870,00 7044,00 30.12.2022 

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate şi soluţionate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

✓ de atribuire a contractului de achiziții publice    

de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

                                                        Nr. 11 din  06.10.2022   
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Iargara 
Localitate Or.Iargara 
IDNO 1007601004250 
Adresa Or.Iargara raionul Leova 
Număr de telefon 026363153 
Număr de fax 0266363236 
E-mail oficial  iargaralv@yahoo.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Ciobotari Marina 026363153 

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 Achizitionarea produselor alimentare 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21063502 
Link-ul   
ocds-b3wdp1-MD-1663054992649 
 
Data publicării: 13.09.2022 

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

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

□ Da    

✓ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663054992649
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Sursa de finanțare 
✓ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget 

CNAS; □Surse externe; □Alte surse: Surse 
proprii. 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 201920,00 
 

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) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 22.09.2022 , ora 13.55 ), au depus oferta  7  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Lapmol 1002600024308  
2 I.I. Sinteacova Svetlana 1008611000021  
3 Nobil Prest SRL 1012600021038  
4 Slavena Lux SRL 1002600003240  
5 Baguette SRL 1014600037741  
6 Virticus Grup SRL 1008600046719  
7 AO Iugintertrans 1006600010112  

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL Nobil 

Prest 
I.I. 

Sinteacova 
Svetlana 

SRL 
Lapmol 

SRL 
Baguette 

AO 
Iugintertrans 

SRL 
Slavena 

Lux 

Virticus 
Grup SRL 

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

Propunerea 
tehnică 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 
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Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Certificat de 
conformitate 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Date despre 
participant 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Oferta, inclusiv 
specificatia 
tehnica si pret 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizatia 
sanitar veterinara 
pentru unitatea 
de transport sau 
pasaportul 
sanitar al 
transportului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
efectuare 
sistematica a 
platilor 
impozitelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1  
Legume si 
fructe 

SRL Nobil Prest 50000.00  + + 
SRL Baguette 67355.74  + + 
I.I.Sinteacova 
Svetlana 

49999.99  + + 

Lotul 2  
Oua 

SRL Nobil Prest 3699.99  + + 
SRL Slavena Lux 3300.00  + + 
SRL Baguette 5625.00  + + 

Lotul 3 
Peste 

SRL Nobil Prest 4987.50  + + 
SRL Slavena Lux 4943.75  + + 
SRL Baguette 5073.00  + + 

Lotul 4 
Produse de 
origine 
animala 

SRL Nobil Prest 50809.00  + + 
SRL Virticus Grup 48420.00  + + 
SRL Slavena Lux 50810.00  + + 
SRL Baguette 55927.82  + + 
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Lotul 5 
Produse de 
panificatie 

 
AO Iugintertrans 

9882.60  + 
 
 

+ 
 
 

Lotul 6 
Produse 
diverse 

SRL Nobil Prest 47021.77  + + 
SRL Slavena Lux 48409.55  + + 
SRL Baguette 55323.28  + + 

Lotul 7 
Produse 
lactate 

SRL Lapmol 55000.00  + + 

SRL Baguette 57999.00  + + 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Lot1 SRL Nobil Prest Preturi ridicate 

SRL Baguette Preturi ridicate 
Lot2 SRL Nobil Prest Preturi ridicate 

SRL Slavena Lux Preturi ridicate 
SRL Baguette Preturi ridicate 

Lot3 SRL Nobil Prest Preturi ridicate 
SRL Slavena Lux Preturi ridicate 
SRL Baguette Preturi ridicate 

Lot4 SRL Nobil Prest Preturi ridicate 
SRL Slavena Lux Preturi ridicate 
SRL Baguette Preturi ridicate 

Lot5 AO Iugintertrans Preturi ridicate 
Lot6 SRL Slavena Lux Preturi ridicate 

SRL Baguette Preturi ridicate 
Lot7 SRL Baguette Preturi ridicate 

 
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: 
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✓ 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) 
Produse de 
origine 
animala 

Virticus Grup 
SRL 

  48420,00 58104,00 

Diverse 
produse 
alimentare 

Nobil Prest 
SRL 

  47021,77 55514,88 

Produse 
lactate 

SRL Lapmol   55000,00 60035,92 

Peste Slavena Lux 
SRL 

  4943,75 5932,50 

Fructe si 
legume 

I.I. 
Sinteacova 
Svetlana 

  49999,99 49999,99 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Anularea procedurii de achiziție publică: Grupul de lucru a 
luat decizia sa anuleze lotul nr.2 Ouă si lotul nr.6 produse de panificatie  in temeiul art. 71 alin. 1 lit d 
liniuta 6. 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Nobil Prest 26.09.2022 SIA RSAP , e-mail  
I.I. Sinteacova Svetlana 26.09.2022 SIA RSAP , e-mail 
SRL Lapmol 26.09.2022 SIA RSAP , e-mail 
SRL Slavena Lux 26.09.2022 SIA RSAP , e-mail 
SRL Virticus Grup 26.09.2022 SIA RSAP , e-mail 
SRL Baguette 26.09.2022 SIA RSAP , e-mail 
AO Iugintertrans 26.09.2022 SIA RSAP , e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

I.I. 
SINTEACOVA 
SVETLANA 

 Nr. 69 din 
06.10.2022 15800000-6 49999,99 49999,99 31.12.2022 

VIRTICUS 
GRUP SRL 

 Nr. 70 din 
06.10.2022 15800000-6 48420,00 58104,00 31.12.2022 

SLAVENA 
LUX SRL 

 Nr. 71 din 
06.10.2022 15800000-6 4943,75 5932,50 31.12.2022 

LAPMOL SRL  Nr. 72 din 
06.10.2022 15800000-6 55000,00 60035,92 31.12.2022 

NOBIL PREST 
SRL 

 Nr. 73 din 
06.10.2022 15800000-6 47021,77 55514,88 31.12.2022 
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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) ___________ 

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. 



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigii publice I
de ?ncheiere a acordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 1 
-din 

10.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant5:

Denum irea autorititii contractante Primdria com. Iurceni
Localitate s. Iurceni r-nul Nisooreni
IDNO 100760100361 I
Adresa s. Iurceni r-nul Nisporenr
Numlr de telefon 0264-49-238
Numlr de fax 0264-49-236
E-mail oficial iurcenip@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Rusu Raisa, 07 8284930, 0264-49-238

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preluri l-icitalie deschisd
nAltele: fhdicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdril

0biectul achizi{iei Construc{ia teatrului de vari la Centrul
multifunctionar din s. Iurceni r-nul Nisooreni.

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn canl
apliciirii altor proceduri decdt licitalio
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernantental
lt ryY .$lgMgt-gQ):-!u d)

Nr:
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 65 8825058025
Data oublicdrii.26.07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati I achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizilii publice a autorit5lii contractante

nDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat.
httos://nisnoreni. md/olanLrl*achizitii lor-ur:bl ice-al
Dt'l lnanet-s-turcerlr-perltnt-altu l-
tn11 /:\]L:l

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dtryd caN Data:19.07.2022
Link-ul,

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie
lLicitatie electronic6 nCataloe electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM, nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicalil



Valoarea estimatil (lei, nA) 2703645,t7

3. Clhrificdri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn canil fn care aufost,solicitate clorificdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost operate modif cdri)

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentelqde calificare qi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Nr. Mod de demonstrare a indeplinirii Obligati'.'; Descrierea criteriului/cerin!eid/o crlterlulul/cerlnlel: vlrarea
1 Ofefta Semant electronic de operatorul rconomic pfezentat

Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate

2 oferta tehnicd conform caieturuide sarcini ;:il9il:TrTJ:il;lTi:':illilili:,ilii",iilllli' prezentat
confi rmat orin semnitura electronica
Original, completat detaliat pe fiecare compartiment in parte,

3 Graficul de executie conform formularului F3.3 - confirmat prin semndtura Si prezentat
gtampila ofertantului

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Exnunerea succintl a risnunsului
Data transmiterii

Rezu matul modifi cirilor
Publicate in BAPlalte mijloacelor de
informare (dapd caz)

[Indicali sffsa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali mmtdrul de zileJ

5. PAnd ta termenul-limitl (data _08.08_2O22, ora_10_:_00_), au depus oferta _3_ ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

1. SRL.. Medalmir 1014600019994 Volcu Veaceslav
) Euroqrupstim SRL 1014600036168 Rotari Gheorshe

GREEN ENGINEERING SRL 1013600036168 Onu Gheorshe

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic 1

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezenlat, nu corespunde)
Proounerea tehnici prezent
Propunerea financiarb prezent
DUAE prezent
Garanlia pentru oferti
(dupd caz)

prezent

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
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Demonstrarea experienlei operatorului
economic in domeniul de activitate aferent
obiectului contractului ce urmeazi a fi
atribuit

Recomandiri pentru contractele
prezentate pentru demonstrarea
experienfei similare

Demonstrarea accesului la
infrastructura/mijloacele indicate de
autoritatea contractant;, pe care aceasta le
considerd necesare pentru indeplinirea
contractului ce urmeazd a fi atribuit

Demonstrarea accesului la personalul
necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a obiectului contractului
ce urmeazd a fi atribuit (personalul de
specialitate care va avea un rol esential in
indepli nirea acestuia)
Declaratie privind obligatiile contractuale
fatri de alti Beneficiari
Certificatul de atestare tehnico-
profesionalS a dirigintelui de gantier
Demonstrarea accesului la personal / un
organism tehnic de specialitate, care sd

garanteze asigurarea unui controlul al
calititii
Manualul Calit6lii
Lista subcontractanlilor 9i partea/pd4ile
din contract care sunt indeplinite de citre
ace5tia

Informalie privind asocierea

Avizul lnspectiei de Stat in Construclii

15 Perioada de garanfie a lucrarilor

Disponibilitate de bani lichizi sau resurse
creditare, necesar pentru indeplinirea
contractului de achizifie

DeclaraJie privind experienla similari, conform formularulur
F3.9, original -confirmati prin semndtura gi Stampila
ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii
impreuni trebuie si demonstreze cd au finalizatin ultimii 5 ani
(calculali p6ni la data limiti de depunere a ofertelor): - un
contract ce au avut ca obiect executia unor lucriri similare cu
cele ce fac obiectul contractului ce urmeaze a fi atribuit, cel
pulin egaf cu75/o din valoarea viitroului contract Sau - valoarea
cumulatd a tuturor contractelor executate in ultimul an de
activitate sd fie egali sau mai mare decit valoarea viitorului
contract. Trebuie si nominalizeze contractul/ contractele in
baza c6rora se intrunesc cerintele stabilite, pentru fiocare dintre
acestea prezentd ndu-se informalii detaliate. conform
urmdtoarelor documente suport: - copii ale respectivului/
respectivelor contract/ contracte, aitfel lnc6t autoritatea
contractantd sd poatd identifica natuta lucririlor executate,
valoarea acestora gi pretul; - procesul verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor care atest; executarea lucririlor
Original sau copie - confirmat; prin semnitura electronici

Declaralie privind dotirile specifice, utilajul 9i echipamentul
necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a contractului,
conform formularului F3.11, original - confirmati prin
semnitura gi gtampila ofertantului. Operatorul economic
trebui e sd prezinte documente care atest5 faptul cd se afli in
posesia utilajelor, instalatiilor 9i/sau echipamentelor indicate,
acestea fiind fiein dotare proprie, fieinchiriate, necesare
?ndeplinirii contractul ui.
Declaralie privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului conform formularului F3.12,
original -confirmat prin semnitura electronicl a ofertantului

Original, conform formularului F3,8 - confirmat prin semnitura
electronicd

Copie, confi rmati semnitura electronici

Documente prin care se demonstreazi ci operatorul economic
are acces la laboratoare de incercSri Si teste a materialelor ce
vor fi utilizate, in conformitate cu natura gi specificul lucririlor
ce fac obiectul viitorului contract, copie, confirmati prin
semnitura electronici
Copie, confirmat; prin semn;tura electronici
Original, conform formularului F3.13 - confirmate semn;tura
electronici ofertantului, acordul de subcontractare, precum gi

dupi caz, cind subcontractantii vor avea o pondere de peste
10/. in indeplinirea contractului, Formuarul informativ F3.7
Original, conform formularului F3.14 - confirmati prin
semnitura semnitura electronici precum gi acordul de
asociere in care vor preciza detaliat sarcinile ce revin fiecirui
asociat
Original sau copie, conform formularului F3.15 -confirmati
prin semnitura electronici
Perioada de garanlie pentru lucririle previzute este de 1 ani,
Antreprenorul, in conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM
Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in construcJii, rispunde
potrivit obligaliilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrdrilor,
ivite intr-un interval de 5 ani de la receplia lucririlor, precum gi

pe toat; durata de existenli a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistent; rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare ti executiein vigoare la data realizirii ei. Perioada va
fi indicatd conform formularului F3.3, pct. 4 din "Anexa la
oferti"
Minim 30 % din valoarea ofertei prezentate, de la o banci
comerciald licentia€ in RM. original sau copie confirmati prin
semnitura electronici

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Nu

prezentat

prezentat

prezentat

8

9

10

11

t2

13

t4

L6 prezentat



Antreprenorul igi planifici gi calculeaza suplimentar (incluzind in

L7 Cheltuielile pentru energie electrica gi api deviz) cheltuielile pentru energia electrici si api utilizatd pe prezentat
perioada de execulie a lucrarilor de constructie'

L8 DUAE ?:'i'f;:,;i?:::; 
Formuraruruistandard al Documenturui unic prezentat

(Inforna/ia prittind denumirea rloamtentelor prezentate se va indica in conforntitate cu cerinlele din
dicumentayia de atribuire $i ,se va consennto prfur: prexentut, neprexentat, nu corespunde (in cazul
c&td documenh,l afost prezentat, dar nrr corespundecerinlelor de calificare))

* fn canl utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre{ul ofertei finale
(Informayia pritintl "Corespundereo ut cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea ar specificaliile
teinice" , se ve consennn prin: ,.+ " in cantl corespunderii ;i prin ,,-" it't cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitiri privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(frrd TVA)*

Cnntitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I Ooerator economic I

Operator economic n

Lot n Operator economic 1

Operator economic n

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

17.08.22 SRL Medalmir Justificarea cu privire
la diminuarea prelului.
Experien![ similar[.

Au fost transimise de cltre SRL
Medalmir contracte de antreprizl,
procese vercale, declaralii privind
experiensa similard.

22.08.22 SRL Medalmir Expedierea materialelor
confi rmative, experienlei
similare in constructie
capitali.

Au fost transimise de c6tre SRL
Medalmir contracte de antreprizd,
procese verbale, certificate gi
declarati i de conformitate.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi cirii
.,Eurogrupstimoo SRL Pret mare
GREEN ENGINEERING,, SRL Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul fn care in catlnil procedurii de atrihuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile cte atribuire aplicate ;i denuntirea lofirilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa penfitt loturile care au.fost atribuite fn baza criteriilor: cel mai bun raport calilate-prel
sau cel mai hm raport calitate-cosl)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se ta completa in cazul in care ofertele au rttst reevaluate repelal)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examinlri, evalulrii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd.

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului etq!9t19_] Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(ffirl TVA)

Pre{ul total
(ffiri TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Construcfia
teatrului de
vard la Centrul
multifunclionar
din s.Iurceni r-
nul Nisporeni

SRL
,,Medalmir

Conform
proiectului

2 703 645.17 703 645,17 3 244 374,2

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,, Medalmir,, 16.09.2022 Emai-l
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(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se reqlizeazd ln conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. 13l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achizi{iile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabililate Si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

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

J 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
| 1l zile in cazul netransmiterii comumcdnr
prin miiloace electronice si/sau fax r

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziJiile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comurucanr
orin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
striin

Numirul
pi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului,/ac
ordului-cadruflrn TVA intluSiv.TVA

SRL,,
MEDAL

MIR,,

Nr.40

06.r0.22

4
5
2
0
0
0
0
0-
9

2703645,17 3244374,2 30.06.2023

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

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

3244374,2
(indicali suma cu TVA)
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate: 45200000-9

Criteriul de atribuire pentru lotuVloturile pentru care au fost
aplicate criterii de duiabilitate:

Prelul cel mai scdzut I
Cosntl cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitate-pre[ a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin preryntu dare de seamd, griipul de lucru declard cd termenul de oEteptare pentru incheiereo
contractului/contructelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevd4ute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 ditt 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum;i cd in cu4ul depunerii contestaliilor;i/sou
recepliondrii rapoortelor de monitorizore, oceostea oa fost uaminate ;i solulionote

hin pre4enta dare de seomd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd
rle achizi1ie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pra'ederilor legale tn

Conducitonrl grupului de lucru pentm achizilii:
/n ^J
"D o ca vr- 'Jo h/

Nume, Prenume)







 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.10 din 07.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești 
Localitate Or.Telenești 
IDNO 1003606150040 
Adresa Or. Telenesti,str.C.Porumbescu 8 
Număr de telefon 079113054 
Număr de fax 025822448 
E-mail oficial srtelenesti@ms.md 
Adresa de internet srtelenesti.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Vleju 
Elena,079113054,achizitii.telenesti@mail.ru 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Achiziționarea reagenţilor şi consumabile de 
laborator  pentru anul 2022 

Cod CPV 33600000-6 
Valoarea estimată a achiziției  302 900,00 lei fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21048935 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1639871121266 

Data publicării anunțului de participare 19.12.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

- 

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

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

Nu □    Da □ 

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

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

31.12.2021 

Denumirea operatorului economic GBG-MLD  SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:01 

Data: 11.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 185 830,00 

Inclusiv TVA: 222 996,00 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639871121266
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Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 privind achizitii 
publice,art.76.alin.7,subpunctul 2,literele a,c 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 

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

- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
 
In urma licitatie de tip COP din 19.12.2021cu nr. 21048935,privind achiziționarea reagenţilor şi 

consumabilor de laborator pentru anul 2022,conform deciziei de atribuire nr.11 din 31.12.2021 a fost 
încheiat contractul nr.01 din 11.01.2022 cu agentul economic GBG-MLD SRL 
 
1.Suma totală a contractului 222 996,00lei MD se majorează cu 23040,00 lei MD 
2.Pct.3.2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
     3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 
246036,00 (două sute patruzeci şi şase de mii treizeci şi şase lei 00bani) lei MD. 
  
3.Specificația bunurilor ce se majorează: 

 
 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 

Din motivul că sa achiziţionat la poziţiile date toată cantitate şi suntem nevoiţi să facem majorarea cu 15% 
pentru aprovizionarea instituţie cu reagenţi pînă la finele anului  

  
 

VII. Rezultatele examinării: 

Nr. 
d/o Cod CPV 

Denumirea 
bunurilor şi/sau a 

serviciilor 

Unitat
ea de 
masur

a 

Cantit
atea 
contr
actata 

 
 

Major
area 
cu  

15% 

Pret 
unitar 
(fara 
TVA) 

Pret 
unitar 

(cu 
TVA) 

Suma 
fara 
TVA 

Suma cu  
TVA 

  1 2 3 4  5 6 7 8 

1 
33600000-

6 

EMRLD 22 
DIL AV CD Unit 3 

 
4500 

 
 

1500 1800 

 
 
4500 5400 

2 
33600000-

6 

EMRLD 22 
LYSE BIT CD Unit 3 

 
13125 

 
 

3500 4200 

 
 
10500 12600 

3 
33600000-

6 

EMERALD 22 
EASY 
CLEANER 

Unit 3 
 
 

5460 
1400 1680 

 
 

 
4200 5040 

 
TOTAL 

   

  

 
19200 

 
23040 
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.09 din 
07.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului: 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

GBG-MLD  SRL autohton 01 07.10.2022  
205030,00 246036,00 

Conducătorul grupului de lucru: 

__Bivol Alexei_                            ____________________ 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
a contractului de achiziții publice  

 
Nr. 173/22 din 10.10.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial asp@asp.gov.md  
Adresa de internet www.asp.gov.md  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de pază tehnică a oficiilor și 

edificiilor Agenţiei Servicii Publice, 
inclusiv şi servicii de deservire şi 
mentenanţă a sistemelor existente de 
semnalizare pază şi a incendiilor pentru 
anul 2022. 

Cod CPV 79713000-5 
Valoarea estimată a achiziției  3 031 000,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1635237680199?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 26.10.2021 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

- 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Servicii 

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

Nu  

Sursa de finanțare Surse proprii 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 25/22 din 14.01.2022 

Denumirea operatorului economic ÎS „Servicii Pază a MAI” 
 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 104 

Data: 28.01.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 2 356 750,00 

Inclusiv TVA: 2 828 100,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execuție 01.02.2022 – 31.12.2022 

 

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

Tipul modificărilor  1. Modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2, în 
legătură cu transferarea oficiului SÎT CCA 
Bălţi, mun. Bălţi, str. Ivano Franco, nr. 
44A la adresa mun. Bălţi, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 131.  
2. Valoarea contractului nu se modifică. 
 

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

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu 
 

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

1. Acord adiţional nr. 301 din 04.03.2022 
2. Acord adiţional nr. 759 din 10.06.2022 
3. Acord adiţional nr. 831 din 07.07.2022 
4. Acord adiţional nr. 944 din 26.08.2022 

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

                           La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 104 cu operatorul ÎS „Servicii Pază 
a MAI” privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și 
servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în 
legătură cu apariţia necesităţii de transferare a oficiului SÎT CCA Bălţi, mun. Bălţi, str. Ivano 
Franco, nr. 44A la adresa mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 131, urmează modificarea 
Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la contractul nr. 104 din 28.01.2022. 
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                      Astfel, urmează a fi efectuată următoarea modificare, de a exlude din Anexele nr. 1 şi nr. 
2   adresa mun. Bălţi, str. Ivano Franco, nr. 44A şi de a include adresa nouă mun. Bălţi, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 131. Totodată, modificarea respectivă nu impune cheltuieli suplimentare. 

 
 

VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

       Modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 este impusă de necesitatea de 
transferare a oficiului SÎT CCA Bălţi, mun. Bălţi, str. Ivano Franco, nr. 44A la adresa mun. Bălţi, 
str. Ştefan cel Mare, nr. 131. 

 

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis 
încheierea acordului adiţional privind modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind 
achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei Servicii Publice, 
inclusiv şi servicii de deservire şi mentenanţă a sistemelor existente de semnalizare pază şi a 
incendiilor pentru anul 2022: 

 

Denumire 
operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

 

 

Nr. şi data acordului 
adiţional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA, 
lei 

Inclusiv TVA, 
lei 

 

ÎS „Servicii 
Pază a MAI” 

- Nr. 1081  10.10.2022 - - 

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

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


model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 

de încheiere a acordului-cadru o 
de anulare a procedurii de atribuire li 

Nr. 2 din 21.09.2021 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autoritătii contractante Muzeu National de Artă al Moldovei 
Localitate / mun. Chişinău, 
IDNO 1003600069289 
Adresa str. 31 August 1989, 115, 
Număr de telefon 022241730,022241379 
Număr de fax . .. 022245332 
E-mail oficial resurse. umane.mnam@gmail.com 
Adresa de internet, www.mnam.md 
Persoana de contâcf(nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Druşca Ionela, secretar al grupului de lucru, 
resurse.umane.mnam@gmail.com 078591519 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
~plicate 
Procedura 'de' achiziţie repetată ' 
du ă caz ,., + 

Tipul obiectului contrac!ului de 
achizi ie/ acordului-cadru 
Obiectul achiziţiei 

Cod 
Expunerea . . 
privind aleger edurii de 
atribuire (în . cazul aplicării altor 
roceduri decât licitatia deschisă 

□Cererea ofertelor de preţuri IILicitaţie deschisă 
lndicati 

Nr: Nu 

Bunuri □ Servicii □ Lucrări li 

□Altele : 

Lucrări de restaurare a blocurilor B, BI şi VI a edificiului 
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, de pe str. 31 august 
1989, nr.115. 
45454100-5 

Procedura de atribuire ···· (se va ~N:...:.:.:r:----=oc=d=s=· -=b=3w===d=p=1-=M=D=-=1=6=5=8=3=2=4=24=4=1=6=4=-· --------I 
indica din cadrul portalului https: //mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp l-MD-
guverrzamental 1658324244164 ?tab=contract-notice 
www.mtender.gov,.,nd)x 

-Plaţforma 

utilizată 
achizitii .md; □ e-licitatie.md; llmtender.md 

Anunţ de intenţie publicat în Data: nr.45 din 10.06.2022 
BAP ( după caz)" 

de atribuire«;,., 
du 6 caz 

Link-ul: 

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziţie □Licitaţie 
electronică □Catalog electronic " 

1 



Sursa de finanţare IIBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: {Indicaţi] 

Valoarea estimată (lei,fără TVA) 119 OOO 000,00 lei 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 

Data solicitării clarificărilor 27.07.2022 28.07.2022 28.07.202 29.07.2022 29.07.2022 29.07.2022 29.07.2022 

2 
Denumirea operatorului economic - - - - - - -
Expunerea succintă a suma alocata Valoarea Linkul la Anunţ Proiect Anunţ Anunţ 

pentru 2022, estimativă a proiectul participare tehnic, participare participare 
solicitării de clarificare repartizarea fost tehnic 15.2„Criterii fami liarizare 15.2„Crite 15.2„Criterii de 

sumelor pe actual izată de calificare/ cu acesta, rii de calificare 
ani cu preţurile selecţie a cerinţa în calificare Exp.profesional 

2022? op.econom. varianta cap.tehnic ă şi practică a 
electronică ă/profesion op.ec.Modificar 

ală a ea cerinţelor de 
oo.econ. cal ificare 

2022 -7, 700 Suma Autotitatea Condiţii de AC nu Condiţii l e Condiţiile sunt Expunerea succintă a 
răspunsului mii lei; estimativă a nu are calificare/cer dispune de sunt în în conformitate 

repartizarea fost posibilităţi inţe de proiect conformita Art.22 alin .3) 
pe ani -Legea actualizată p/u selectare în tehnic te cu Legea 131/2015 
bugetului de cu preţurile deţinerea conformitate var.electroni Art.22 
stat anuală din 2022 var.electro cu Legea că, vizita la alin.3) 

nică a 131/2015. faţa locului Legea 
proiectului atît cît e 131/82015 
tehnic necesar 

oo.econ, 

Data transmiterii 29.07.2022 28.07.2022 28.07.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 02.08.2022 

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 

Rezumatul modificărilpr 
Publicat_e în BAP/alte mijloacelor de informare (după [Indicaţi sursa utilizată şi data publicării} 
caz) 
Termen-limită de depunere şi deschidere a ofertelor [Indicaţi numărul de zile] 
prelungit (după caz) 

5. Până la termenul-limită (data 20.09.2022, oral0:00), au depus oferta _O_ ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/ 

administratorii 

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document 

I 
Operator Operator Operator 

economic 2 economic 3 economic n 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică 
Propunerea financiară 
DUAE 
Garantia pentru ofertă 

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

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: . 

2 



Denumirea 
Denumirea Preţul Cantitate Corespunderea Corespunderea 

lotului 
operatorului ofertei şi unitate cu cerinţele de cu specificaţiile 

economic (fără TVA)* de măsură calificare tehnice 
Lot 1 Operator economic 1 

Operator economic n 
Lotn Operator economic 1 

Operator economic n 

* 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: 

Data Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
solicitării operatorului economic 

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economic I Motivul respim?erii/descalificării 
I 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot o 
Pentru mai multe loturi cumulate o 
Pentru toate loturile LI 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _ ___________ ___ _ 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut o 
Costul cel mai scăzut o 
Cel mai bun raport calitate-preţLI 
Cel mai bun raport calitate-cost o 

(În 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) 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 100% 

Preţul ofertei 80% 80% 
Garanţia 20% " 20% 

Denumirea operatorului economic n Total 
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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 o erate 

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

Anularea procedurii de achiziţie publică : 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) nu a fost depusă nicio ofertă. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a/ost 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. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

dt u,,,.,,_ttbmt ~ -'-' 
(Nume, Prenume) 

PUB0 
60006\l 

,:i:.-
~ o :s: 
·S~ 
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DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа сопtrасtчlчi

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdulчi-саdru

Nr.18 din ШJ-0-2а22

Date сч privire la autoritatea сопtrасtапti:

Date сu рriчirе la рrосеdurа de achizi{ie:

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

Dепчmirеа autoritйtii сопtrас Prt,"Пi" .untc,pi"'ui Orhei

Mun. Orhei

IDNo l 00760 1 008007ffi
Adresa
N*;;;;й 02з5-22767

Nчmtrт de fax
E-mail oficial ;ffiа

*ww orhei.md
Аdгеsа de internet
persoana de contact
(пumе, рrепuше, tеlеfоп, ,-ц!!l)

тББ;сrесiй, 07б700406
ach iziti iроrhе i(@ gm ai l. com

Сеrеrеа ofertelor de pre}uri п

Licitatie deschisй * Altelej/Tipul procedurii de achizi{ie

ffiidistribuirea
hranei pentru copii in IPET din ОrаЕ

trimestrul ||| 2022

Obiectul achizi{iei

55500000-5
2 з25 7,15,00

vаlоаrеа estimatй а ach }@9з2646з614,
PN_ 1 649326 46з6,7 4Nr. qi link-ul р.о."ТЙffi-7,Иd,'* diп cadrul

port alului guуеrпаmепt al wцw, mteпder, gоv, m,d)

ЬЗwdоl-МD-

0,7.04.2022

Б riп{еlе) .рчЬtiс5rilоr
апtеriоаrе in Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Ечrорепе

pii"i"O proiectul (proiectele) la саrе se rеfеr5 апчп{чl

respectiv (dupd сц1

ffi Lu9lцц
@.hiriti./u.odulu

rч sе rеfеr5 la urt

proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fопdчri ale

BЙ"tj;stat - Buget CNAM п

Buget CNAS п Sчrsе ехtеrпе в

Alte sчrsе: [Iпdiсф

Sursа de fiпап{аrе

з0.05.2022i de achizi{ie/

асоrdчlчi-сз{дц
О"поЙi.*а ореrаtоrч,lчi econo mic

Data:06.06.2022
гаrа T\rA: 2 52з'7'lз,58ffi ilie/acordului-cad rч
йbivTv л:2 615 200,00

3|.|2.2022теrmеп de valabilitate
теrmеп de ехесч



Iv. Date сч privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

V. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte Ei dup5 modificare:
(Se vor iпdica natura si aпploarea lucrdrilor, паturа si caпtitatea sau yaloarea Ьuпurilоr, паturа si
serviciilor)

Lепtrч cjnё - 8.00 le.i (.l0+19+8=37 lei/copil).

чI. Descrierea circumstan{elor саrе ач filcut песеsай modificarea:
(Se vor iпdica motivele/argumeпtele modificdrii contractului de achizi|ie/acordulubcadru)

VП. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grupului de lчсru de modificare а contractului de achizilielacordului-cadru пr.lб-
2022 а fost incheiat acordul aditional privind miсqоrаrеа valorii contractului сu suma

sute optzeci ýi ýase {rrii ýaizeci ýi раtrч lei. 00 bani).

(Sеппtturа)

Сопdчсiltоrчl grupului de lчсrч:

guБ;rd

Micsorarea valorii сопtrасtчlчi *

Маjоrаrеа valorii сопtrасtцlчi tr

Modificarea tеrmепчlчi de executare/ liчrаrе/

рrеstаrе п
Modificarea termenului de valabilitate п

Rezeliereacontractului п
Altele: [Iпdicati|

теmеiчl iuridic ArL 76 si 77 diп Legea 131/2015

Сrерtеrеа рrе{чlчi iп чrmа modificбr|i (duрd caz) [Se va indica dacd se utilizeazd pre|ul qctualizat al
coпtractului de achizitii publice/acordului-cadru]

[Se vor iпdiса toate modificdrile operate aпteriror

si yaloarea acestoral
дlfе informatii relevante

Dепumirе ореrаtоr
economic

Nr. qi data асоrdчlчi adi{ional
ч lоаrеа modificйrilor (dupй эа7-)

rrý ТVА IncIusiv тчА
SC ..Brodetchi" SRL l1,79 ll0.10.2022 з64 ,32 lei З86 064,00 lei

Q'lume,
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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 07.10.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Dereneu 
Localitate Comuna Der, rl Călărași 
IDNO 1007601007424 
Adresa 024462-2-38 
Număr de telefon 024462-5-67 
Număr de fax primariadereneu@mail.ru 
E-mail oficial   
Adresa de internet Revenco Vasile 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

024462-2-38 

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 reparația capitală a clădirei Primariei 
comunei Dereneu, r-l Călăraşi 

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) 

21064318 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-
b3wdp1-MD-1663916786026 
Data publicării: 23.09.2022  

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) 587937,16 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663916786026
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663916786026
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Data solicitării clarificărilor  06.10.200 
Denumirea operatorului economic SRL Avi-Bors S.C. 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Justificarea prețurilor propuse de SRL Avi-Bors 
S.C. în cadrul procedurii de achiziție 

Expunerea succintă a răspunsului  Prețurile sunt negociate cu parteneri producători cu 
care compania deține contracte de lungă durată și 
heltuelile de regie să fie completate în mărime de 8 
% și beneficiul de deviz 4% care sunt prezentate la 
licitație. 

Data transmiterii 07.10.200 

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 04.10.2022, ora 00:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Avi-Bors S.C. 1003600124504 Liviu Jitari 
2.    
3.    

4.    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Avi-
Bors S.C. 

   

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

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

prezentat    

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

Grafic de executare a lucrarilor 
Anexa nr.10 

prezentat    

Declarația privind experiența 
similară (lucrări de construcție și 
reparaţii drumuri  în ultimii 5 
ani) Anexa nr.12 

prezentat    
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Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate Anexa 
nr.13 

prezentat    

Declarație privind dotările 
specifice utilajului şi 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului Anexa nr.14 

prezentat    

Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implimentarea contractului 
Anexa nr.15 

prezentat    

Avizul Agenției  pentru 
Supraveghere Tehnică 

prezentat    

Devizul de cheltuieli, 
Formularele 3,5,7 

prezentat    

Formularul informativ despre 
ofertant  

prezentat    

Lista subcontractanților și părțile 
din contract care sunt îndeplinite 
de aceștia, Anexa 16 

prezentat    

Informații privind asocierea, 
Anexa 17 

prezentat    

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

prezentat    

Actul care permite executarea 
tipurilor de lucrări solicitate 

prezentat    

Manualul calității prezentat    
Certificat privind lipsa sau 
existenta restanțelor la bugetul 
public național 

prezentat    

Certificat de atribuire a contului 
bancar 

prezentat    

Ultimul raport financiar prezentat    
Cifra medie anuală de afaceri în 
ultimii 3 ani 

prezentat    

Garanția pentru lucrări executate prezentat    
Declarația privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activități 
criminale pentru corupție fraudă  
și/sau spălare de bani  

prezentat    

Asigurarea standardelor calității neprezentat    
Asigurarea standardelor de 
protecție a mediului 

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

7. După analiza în detaliu a documentelor depuse de ofertant SRL Avi-Bors S.C. s-a constatat că 
nu au fost prezentate certificate emise de organisme independente prin care se atestă respectarea 
standardelor de asigurare a calității și de protecția mediului, însă aceste prevederi sunt specificate 
în manualul calității prezentat de către SRL Avi-Bors S.C. Președintele grupului de lucru a 
propus acceptarea ofertei prezentate de către  SRL Avi-Bors S.C., deoarece aceste acte sunt 
suplimentare și nu de bază pentru ofertă, respectiv agentul economic a răspuns la solicitarea noastră 
de ajustifica prețul unde dumnealor prin scrisoarea  nr 07/22 din 07,10,2022 au justificat clar că 
prețurile sunt negociate cu parteneri producători cu care compania deține contracte de lungă durată 
și heltuelile de regie să fie completate în mărime de 8 % și beneficiul de deviz 4% care sunt 
prezentate la licitație și garantează buna excuție a lucrărilor în termeni și calitatea lucrărilor 
conform tuturor normelor și standartelor în construcție. 

8. 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 

Reparația 
capitală a 
clădirei 

Primariei 
comunei 

Dereneu, r-l 
Călăraşi 

 
SRL Avi-
Bors S.C. 

449611,02 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) 

9. 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 

06.10.2022 SRL Avi-Bors S.C. Justificare preț Prețurile sunt negociate cu 
parteneri producători cu care 
compania deține contracte de 
lungă durată și heltuelile de regie 
să fie completate în mărime de 8 
% și beneficiul de deviz 4% care 
sunt prezentate la licitație. 

    

10. Ofertanții respinși/descalificați: 
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Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  
  

11.  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: __________________________________                 

12. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(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 
  

14. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

15. 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  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Reparația 
capitală a 
clădirei 
Primariei 
comunei 
Dereneu, r-l 
Călăraşi 

SRL Avi-
Bors S.C. 

1 lot 449611,02 449611,02 539533.2 

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

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Avi-Bors S.C. 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) 

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 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru fără TVA inclusiv TVA 
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SRL Avi-
Bors S.C. 

27 
07.10.2022 45200000-

9 
449611,02 539533,22 

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. 

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 









Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 13 din05.10.2022

I. I)ate cu privire la autoritatea contractanti:

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

Denumirea autorititii contractante Primiria Cantemir
Localitate Or. Cantemir
IDNO 1007601007125
Adresa Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, Clildirea

Consiliului raional Canternir et. III
Numir de telefon 027323098
NumIr de fax 027322639
E-mail oficial rrri rn aria.cantern i r(iD gnr ai l,cclm
Adresa de internet primariacantemir.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Puic5 Tatiana, 07 8308494,
pu icatatia ua(li)crna i l.conr

Tipul procedurii de atribuire aplicate ECererea ofertelor de preluri llicitatie deschisd EIAltele:
Negociere fitrd publicarea unui anunl de participare.

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:-
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri M Servicii n Lucr[ri I

Obiectul achizitiei ProclLrse alimentare pentrr: grlclinilele rrr'. I ;i nr.2 clin or.
Ca.nternir.

Cod CPV I 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decat licitalia
deschisd)

A fost aplicatd procedura conform art. 56 alin. 1 lit
b),,negociere fdrd publicarea unui anunl de participare " din
motivul afl[rii pe buletin medical al specialistului pe achizilii
publice. Fiind in imposibilitatea deplasdrii fizice pentru a
putea perfecta documentele pentru publicarea procedurii de
achizilie public6.

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
tvwu,. m I ender. gov. ntcl.\

Nr:
Link-ul
Data publicdrii:

Platforma de achizi{ii publice utilizatd E achizitii.md; n e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autoritifii contractante

tr Da EINu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:N/A
Link-ul:N/A

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie E Licitatie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are M Buget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; nsurse
exteme; rAlte surse: flndicalil

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) I 92 05 8,64

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri EI Servicii r LucrS.ri r
Contractul de achizi{ielacordul-cadru se referi la un
proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu M Dar

Sursa de finanfare Buget de stat EI Buget CNAM n
Buget CNAS r: Surse externe r

III. Date cu privire la contractul de achizi(ielacordul-cadru:



Alte surse: [IndicaliJ

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

28.06.2022

Denumirea operatorului economic .snz "Basuette"

Nr. qi data contractului de achizi(ie/acordului-cadru Nr: 90

Data:30.06.2022

Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru FdrS TVA: 181343,99

Inclusiv TY A:217 612,79

Termen de valahilitate 30.09.2022

Termen de execu{ie 30.09.2022

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

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului EI

Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare a

Modificarea termenului de valabilitate n

Rezelierea contractului E
Altele: ilndicatil

Temeiul iuridic Art. 76, alin. (5) l"suq ljlQlJ!
Cieqterea pre{ului in urma modificdrii (dupd

caz)

fSu io inclica dacii se utilizeazd prelul actualizat al
c o n tr a c t u I u i d e a c hi z i I i i p u b I i c e / ac o r4yLASgdryl--

Modificarea anterioari a contractului de

achizitii publice/acordului-cadru (d!pi:94-
[Se vor indica toate modirtcdrile operate onterior

si valoarea accstoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte s,i dupl modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, iatura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

serviciilor)
inainte de modificare:

Suma totald a prezentului Contract, inclusiv

se stabileSte in lei moldoveneSti Si constitttie:
612 (doud sltte ;aptesprezece mii $ase

doisprezece) lei, 79 bani MD.

Dupri modificure:
Suma conlractului se mic;oreazd cu suma de. 59

173 (cincizeci;i noud mii una sutd $aptezeci;i trei)

lei,l2 bani.

TVA,
'217
sule

vI. Descrierea circumstan{elor care au fflcut necesari modificarea:

(Se t,or indiccr ntotivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

bi,, 
"ur,ru 

fi.ecvenfei reduie a copiilor suina contractului nu a fost executatd sutd la sLrt6. Pentru a elibera soldul

rdrnas este necesard micsorarea sumei neexecutate.

VII. Rezultatele examin[rii:

in baza deciziei grupului de lucru de rnodificare a

05.10,2022 s-a decis micqorarea contractului nr. 90

mii una sutl gaptezeci ;i trei) lei, 12 bani.

contractului de achizilie/acordului-cadru: nr. 25 din

din 30.06.2022 cu suma de 59 113 (cincizeci qi noufl

Denumire operator
economic

Nr. qi data acordului adifional
Valoarea modificirilor (duPd caz)

F[r[ TVA Inclusiv TVA

SRL "Baguette" 133 | OS.LO.ZOZZ - 49 310,93 lei 59 173,12 lei

l*""d
\"i\
\x',\:

(

Mt\

grupului de lucru:



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 01 din 10 octombrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Cernița
Localitate 5000, Republica Moldova, rl. Florești, s. Cernița
IDNO 1007601010389
Adresa rl.Florești, s. Cernița
Număr de telefon 025059325
Număr de fax
E-mail oficial primaria.cernita@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Cheleș Iurie

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri XLicitație deschisă oAltele: 
[Indicați]

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a 
locuitorilor din s. Cernița, rl. Florești

Cod CPV 45232150-8
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661327290218

Link-ul:
ttps://achizitii.md/ro/public/tender/21062168/lot/l 1596211/
Data publierrii :24 august 2022

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz)

Data:01.08.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD- 
1661327290218

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanțare XBuget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse externe;
□Alte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 548 810 lei

1

mailto:primaria.cernita@mail.ru
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-1661327290218


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__19.09.2022_, ora__11: 00__ ), au depus oferta _5__
ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Valdcongrup SRL 1009600000374 Denis Țurcan
2. V & P Benefit SRL 1016600037309 Viorica Volosciuc
3. Polimer Gaz Conducte 1002600040678 Serghei Cocirla
4. Genial-A 1006600042119 Andrei Dascalescu
5. Compania Termosistem 1003600117881 Arina Butmalai

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Valdcongrup 
SRL

V&P 
Benefit SRL

Polimer Gaz 
Conducte

Genial-A Compania 
Termosistem

Documentele ce constituie oferta
(Se va consuma prin: prezentai, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentat Oferta nu a 
fost deschisă 
pentru 
evaluare, 
deoarece 
oferta clasată 
pe locul 1 
după preț nu a 
fost respinsă 
sau 
descalificată 
și respectiv a 
fost 
desemnată 
cîștigătoare

Oferta nu a 
fost deschisă 
pentru 
evaluare, 
deoarece oferta 
clasată pe locul 
1 după preț nu 
a fost respinsă 
sau 
descalificată și 
respectiv a fost 
desemnată 
cîștigătoare

Oferta nu a 
fost 
deschisă 
pentru 
evaluare, 
deoarece 
oferta 
clasată pe 
locul 1 după 
preț nu a 
fost 
respinsă sau 
descalificată 
și respectiv 
a fost 
desemnată 
cîștigătoare

Oferta nu a 
fost deschisă 
pentru 
evaluare, 
deoarece 
oferta clasată 
pe locul 1 
după preț nu 
a fost 
respinsă sau 
descalificată 
și respectiv a 
fost 
desemnată 
cîștigătoare

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

prezentat

2



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

Declarație privind 
valabilitatea ofertei

prezentat

Grafic de executare a 
lucrărilor

prezentat

Experiența similară 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/părți le din 
contract care sunt 
îndeplinite de aceștia

prezentat

Informații privind 
asocierea

prezentat

Angajament terț 
susținător financiar

prezentat

Angajament privind 
susținerea tehnică și 
profesională a 
ofertan tu 1 u i/gru p u 1 u i 
de operatori 
economici

prezentat

Declarație terț 
susținător tehnic

prezentat

Declarație terț 
susținător profesional

prezentat

Aviz pentru 
participare la licitațiile 
publice de lucrări din

prezentat

3



domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor

Ultimul 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
Construcția 
rețelelor de 
aprovizionare 
cu apă
potabilă a
locuitorilor 
din s.
Cernița, rl.
Florești

Valdcongrup SRL 5437540,00 1 lot + +

V & P Benefit SRL 5468810,66 1 lot Oferta nu a 
fost deschisă 
pentru 
evaluare, 
deoarece 
oferta clasată 
pe locul 1 
după preț nu a 
fost respinsă 
sau 
descalificată și 
respectiv a 
fost desemnată 
cîștigătoare

Oferta nu a fost 
deschisă pentru 
evaluare, .
deoarece oferta 
clasată pe locul
1 după preț nu a 
fost respinsă sau 
descalificată și 
respectiv a fost 
desemnată 
cîștigătoare

Polimer Gaz 
Conducte

5946656,43 1 lot

Genial-A 6105919,12 1 lot

Compania
Termosistem

6345203,69 1 lot

* 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 Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

16.09.2022 Valdcongrup SRL Justificarea prețului 
anormal de scăzut al 
ofertei.

Prin scrisoarea nr. 155 din 
16.09.2022, operatorul economic a 
justificat prețul anormal de scăzut 
al ofertei prin calcule și anexarea 
documentelor ce justifică prețul 
ofertei.

9. Ofertanții respinși/descalifieați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X

4



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 oX
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

(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

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv TVA)

Construcția 
rețelelor de 
aprovizionare 
cu apă potabilă 
a locuitorilor 
din s. Cernița, 
rl. Florești

Valdcongrup 
SRL

1 lot 5437540 5437540 6525048

Anularea procedurii de achiziție publică: 

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare:

5



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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Valdcongrup SRL 20.09.2022 e-mail
V & P Benefit SRL 20.09.2022 e-mail
Polimer Gaz Conducte 20.09.2022 e-mail
Genial-A 20.09.2022 e-mail
Compania Termosistem 20.09.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

publice 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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acord ului- 

cadru

Cod
CPV

Valoarea 
contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără 

TVA
inclusiv 

TVA

Valdcongru

cu capital 
autohton

to
 

0.
20

22 oo 
o

75
40

50
48

31.12.2023p SRL
8

cu rn cu 54
3' Ol un so

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_________

6



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/loturilc pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)
e==-^f^^^tura) фС.

л..
i -fsg r

.IS “S F 'С Sil
1 .1 < «ilVsMwTlw S* 1я1

WWȚW 
Ш&айж
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice x
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 1- din 10.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denu mirea autorit{tii contractante Primdria comunei Cirndtenii Noi

Localitate comuna Cim[tenii Noi, raionul Cduqeni

IDNO 100760100622r

Adresa str. Stefan cel Mare Si Sfhnt, 9F

Numir de telefon 024364236.068435753 r

NumIr de fax 024364236

E-mail oficial primcimateniinoi @mail. ru

Adresa de internet
Persoana de contact (nurne, prenume, telefon, e-!4at\ Brasa Andrei. 0684357 53

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ilea ofertelor de pre,turi x Licitalie deschisd nAltele:

tlndicatil
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr-
Tiput obiectului contractului de, achizitiel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrlri x

Obiectul achiziliei @r de termoizolare a fatadelor Grddinifei

de copii ,,Viorica" gi reparalia capitald cu replanificarea blocului

B din sat. Cimdtenii Noi, r-nul Cduqeni

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Proced[ra de atribuire (se vc indica din,

cadrul portalilui ', 'gwernam,ental,
www.mtender.gov.md)

Nr:

Link-ul:
httos:llachizitii.md/rolpublicltenderl2L06285l/
Data publiclrii: 0 5.09 .2022

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

Procedura a fost inclusl tn planul de achizi{ii
publiceaautoriti{iicontractante,

xDa nNu
D ecuia i . 6 I 3 din 20 .09 .2022 mo dificat plan de achizitii

Anun{ de intentie publicat in BAP (dupd caz) Data: Da

Link-ul:
httos : / ltender. sov. md/rolsvstem/files/b ap I 20 1 4 lbap 

-nt -l ]Jpdf-
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
6upd. caz)

nAcord-cadru lsistem dinamic de achizilie
x Licitatie electronicd nCatalog electronic



Sursa de {ihanfare x Buget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse externe;
rAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl (ei, Jdrd WA) 4578257.21 lei

3. Clarifictrri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt.

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

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti :a solicitliii de clarificare

Exnunerea succinti a risnunsului
Data transmiterii

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de cltre
operatorii economici:

4. Modifictrri operate in documentalia de atribuire: Nu sunt

(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

5. Pf,ni la termenul-limiti (data -6 septemnrie2022,oii ii:SO jau depus oferta I ofertant

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

Termen-limit5,,de depuneie qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iV
administratorii

Lotul l Lucr{rilor,de iermoizol#b a fa}adelor Gridindei de copii ,,V. ioricd? qi reparafia capitald cu replanificarea
blocului B din sat. Cirndtenii Noi. r-nul C6useni ni
I II Pidure{ Alexandru 1005608001232 Pidure! Alexandru

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

Lotul I
iI Pdduret Alexandru

, Documentefe ce constituie ofeita i 
,

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu coresbunde)
Propunerea tehnici
Formularul nr,7 (deviz ofertf,)
Formularul nr.5 (catalogul prefurilor)
Formularul nr.3 (borderou de resurse)

prezentat

Propunerea financiarl prezentat

DUAE prezentat
t t.t,

Se va consemna prin: prezentat, neDrezentat, nu co,respunde

Cerere de narticinare prezentat

Garanfie pentru oferti ' ,',, ' ,;: ', ;

in m5rime de2 o/" din suma total5 a ofertei ftri
TVA

prezentat



DeclaraJia priVind valabilitatea ofertei prezentat

Graficul de executare a lucrlrilor prezentat

Experien{a Similari Ofertantul va dispune de un

nivel minim de experienfi pentru a se califica

cerin{elor de indeplinire a contractului
,l ' :',:,',.. :: : :

:

a) execuiarea ln ultimii 5 ani cel pufin.a unui

contfut cu o valoare nu mai micl de 75Va din
valoarea viitorului contrac! confirmat prin
prezentarea contractului de antreprizl sau

subantreprizl, precum gi prin procesul verbal de

recentie la terminarea lucrlrilor- ---rt-- --- -

, : s&u ', ' l',:.

b) valoarea cumulatl a tuturor contractelor
executate in ultimul an de activitate str fie egali
sau'mai mare decflt valoarea viitoiului contract

prezentat

fh'g

Declaralie privind,,dotlrile specifice, utilajul qi

echipamentul necesar pentru indeplinirea
coresDunzitoare a contractului

prezentat

Declara{ie privind personalul de specialitate
DroDus pentru imptementarea contractului

prezentat

Lista subcontractanfilor qi partile din contract
care sunt indeplinite de citre aceqtea

prezentat

Avizul Inspecfiei de Stat in Construcfii prezentat
"<

1'"msnrul de garanlie a lucririlor, prezentat

Dovada inregistrlrii persoanei juridice prezentat

Certificat privind lipsa sau existen{a restanfelor
fatl de Bueetut nublic national

prezentat

Lista subcontractanfilor gi pir{ile din contract
care sunt indeplinite dC cltre acestea

prezentat

Informatia orivind asocierea prezentat

Cerlificat'de: ttribuire a contului bancar prezentat

Manualul Calitii{ii prezentat

Raportul financiar pentru anul 2021. prezentat

Acte p rezen tate s u pli m enta r in cad rul proced uML4gq U!g4!e4!)
Scrisoare,de recomandare prezentat



.l

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentot, nu corespunde (tn cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare).

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul ofertei finole
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" qi "Colespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemnq prin: ,,* " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor,date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a

solicitat Nu sunt

9. Ofertanfii respingi/descalifica{i: Nu sunt.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ___-.
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut x
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-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 Si denumirea loturilor aferente)

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economlc

Pre{ul ofertei
(fara TVA)*

Cantitate qi

unitate de
masura

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea cu
specifica{iile 

^

tehnice
Lot 1 Lucrdrilor de
termoizolare a
faladelor Grddinitei
de copii ,,Viorica"
gi reparalia capitalS
cu replanificarea
blocului B din sat.

Cim[lenii Noi, r-nul
Cduseni

II Pidure{
Alexandru

4556312.00 lucrdri

i-;

Data
solicitirii

OperatoruUagent
economic

lnformafia solicitatl Rezumatul idspunsului
operatorului economic



12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i: nu se aplici.

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplic[.

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

tribui

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
pr iv ind ac hizi! iile pub I i ce)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Autoritatea contractantd a decis atribuirea contractul de achizilii publice in conformitate cu art.32 alin.(3)
lit.b) din Legea m.l3I/20I5, ce presupune respectarea termenelor prevdzute la alin. (1) este facultativd in
urmdtoarele cazuri:
b) atunci cdnd contractul de achizilii publice/acordul-cadru respectiv urmeazd sd fie incheiat cu uir
operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire qi nu existd alfi operatori
economici implicali in respectiva procedurd de atribuire.

luiA rea contractu de blic6:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economlc

Cantitate qi
unitate de
masura

Pre{ul
unitar
(fErn TVA)

Pre{ul tolal
(fdrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

TVA)
Lotul I
Lot I Achinltonarea
Lucrdrilor de termoizolare
a faladelor Grbdinilei de
copii ,,Viorica" qi

reparalia capitalS cu
replanificarea blocului B
din sat. Cirnilenii Noi, r-
nul Cduseni

II Plduret
Alexandru

lucrdri 4556312.00 lei 5467574.00
lei

Total Lotul I II Pidure(
Alexandru

lucrdri 4556312.00 lei 5467574.00
lei

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere r

II Piduret Alexandru 28.09.2022 SIA RSAP, e-mail,

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

Z 6 zlleincaztltransmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau fax r
tr 11 zile incantl netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal[ sau mai mare decdt pragurile prevdzute laart.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
Z 76 zile in cazul netransmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau fax n



(Selecta[i termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv i termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

6..

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd M completeazd doqr tn cazul
in care Ia procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat )

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z nt se aplicl.

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzule de art. 32 alin, (3) ul Legii nr.
131 din 3 ialie 2015 privind achiziliile publice), precum ;i cdtn cazul depunerii contestayiilor ;i/sau receptiondrii
rapoartelor de monitorizare, acesstea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta darc de seamd, grttpul de lucra pentru achizilii conftrmd corectitudinea deffisurdrii procedurii de
achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare

qa

Conducitorul grupului de lucru

Braga Andrei

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

Denumirea
operatorlllui

economrc
::.,.Cu,caPitrl, mixtlasocierel,,

,Cu capitll:slrIin

Num[rul.,
qi data

contihctului

.':. :' 
.. 

':. ..,,,'

Cod
cPv

,;ffi";,T.,, 

;:.

iaq*ffiiF 
" 
''' --4;1 -''':-:''itr,:! 

i

-F;,Tw--* r; :*
II Piduref
Alexandru

Cu capital
autohton

Nr.28 r0.10.2022 452000
00-9

4556312.00
lei

5467574.00
lei

23.08.2023

















DARE DB SIiАN{л
cle adjuclecare а proceclurii cle atribuire

|{r. ocds-b3wd р 1-MD-1 660223 бl'7 490 d iп 1 0. 1 0.2 022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denunrirca autoritйtii contractante l.S. "Adrninistralia de Stat а Drumurilоr"
LocaIitate MD 2001" rnttn. ChiginбLr, RIr4
IDNo 1 00j600023559
Adresa ttlttll. ('llipittlttt" stг. lJLt.,trгiei. l 2 а

Numйr с|е telefon 022 223119
Num5r de fax 022 146249
E_mail oficial achizitii@asd.md
Aclresa cle internet wrvw.ascl.rlld
Реrsоапа de contact (пutпе, рrепuпlе, tеlе/Ьп, e-lllqil Viогiса LJгsLl

2, Date сч privire la рrосеdurа cle atribuire:

3. Clarificrjri privincl clocrrmenta{ia с|е atribuire:

4, Modilicбri operate iп clocumenta{ia dc atribuire :

TipuI procedurii de atribuire arllicate Licitatie nLrblica
I)rocedttra de achizitie reDet:lti ftJцрй ,,az)

Tipul obiectuIui contractttlui de achizifie/
acordului-cadru

Ltrсгtiгi

Obiectul achiziqiei I-itсгitt,i de аsiguгаге а stabilitdlii tеrаsаmепtеlог Ei
геstаЬiIiгеа luсtdгilог de аrtй ре dгumul G64, Rб - Banesti -

l-elenesti - Budai - IV15. krn 13.50
Cod СРV 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiuIui privincl alcgerca
рrосесlurii cIe atribuire (iп cctztl aplicёlt,ii altr>r
proceduri deciit licitatia de,gchisй)
l'rtlccclurir de atribuire (se va iпdiса diп саdrul
ptlr t al Ltltt i gl,Ly еrпап,l епt al ylyl,w.lllt епdеr.вр!.]ц ф

Nr. : осс|s-lэ3п,dп 1 _MD-l б60223617490
hnpý1/_e: l i с цsil е._1цdlqgiц.Ц_]]Д & Z2 llЦщдц1фзцg!цаrе-а-
stab ilitat ii-terasa пl ente lог-s i- restrrbilirea- lr_rctarilor-de

Data pLrblic;iгii: 1 1.0В.2022

Platforma cle achizi(ii publice utilizatй e-]ic itatie. rnd

Апuп{ de inten{ie publicat in BAI' (dulэй caz) Data; 28.07,2022
https ://е- l i с i tаl"tg.щсlЛýrИlr i/З &Za ИlgrадLфзstg!цзIg_е
stab ilit at i i-teгilsatll е пtе Iot,-si-reslabiliгea- luсtагilоr-dе

Tehnici 9i instrumente specilice de atribuire
(dutэd cqz)

Ntt

Sursa cle fiпап{аrd I)гоgгаlllttl ргiчiпd rерагtizагеа rnijloaceIoг fbndrrlui rutiеr
пеп1 t,tt t]t,ulllLrгi le nLlblice nationale

Vаlоаrеа estimatй (lei, Jйrd TVA) 13 l25 7t]0.00

Data solicitйrii clarifi сirilоr
Г)cnttInireit operlt tortlIui ссопоmiс
Ехпuпеrеа succ пtй а solicitйrii de clarificare
Ехрчпеrеа succ пtй а rispunsului
Data transmiter

llczunra tul пrосlifi сi rilor
Publicate in BAP/alte mi.jloacelor de iпfоrmаrе IhldicaIi ,gtп,sсt tttilizalcl ,yi data publicdrii]



Termen-limitб de depurrere ;i descltic|ere а

ofertelor prelungit (duрй caz)
IlпclicctIi tltlmdrttl de zile]

Nr. Denumirea operatorului
есопоmiс

IDNo Asocia{ii/
aclm inistratorii

I're(ul ofertei
(йrа ТVА)

"NIROM-ROZ" S.Il.L,. l 002609000з90 Rozembac Niolae 12 841 478,9l

2 S.C. ..NotJCoNSl,.. S.R,L. 10056000l2l20 lз 636 714,15

J S,C. },IELEDIMPEX S.R.L. l 007600055200 tldLrагd crudtt l4 685 962.86

5. Рiпй la termenublimitй (clata 02,09.2(122, оrа 10:00), аu lilst depuse 3 (trei) oferte:

6. Informa{ii privind oferta clepusi ечаluдti 9i clocumentelc de calif'icare aferente DuAIl рrеzепtаt de сitrе

0реrаtоrul есопоmiс calificat:

,7, IпlЬrmа{iа privirrcl соrеsрчпсlеrеа ofertelor cu cerin{ele solicitttte:

l)errrrmirea lotului
Dепumirеа
operatorulu i

есопtlпriс

Рrе{ul ofertei
(fЪга TVA)

Ltrсгагi de asigtlгitl,e l
stabi litalii tегаsаmепtеlог 9i

геstаьilir,еа ltrctliriloг de

arlД ре dгumul G64, Rб -

Banesti - Telenesti - Budai -

М5, kIll lЗ,50

S.C,
,,NoUCoNST,

, S.R.L,
lз бзб 7l4.15

8. Рспtru eluciclarea ultor ncclariti(i sau сопfirшirrеа uпоr clate privincl ctlresprtnclerea оlЪrtеi cu cerin(ele

stabilitc iп clocurncnt.r(ia de atribrrire (inclusiv justificarea pre{rrlui дпоrmаl cle scizut) s-a solicitat:

Dспumirс docunrent
_ * __ _ !}!,:дuшirсцореrа-]iыiitilп.ц-rrоz, s.R.l; Т

oruluieconomic
S,C. ",NoUCoNST,,

S.R.L..

Documentele се constittlie ofcrta
пгl пriп, пrрzrzпlrll. пtzm,еzеtэlаl, tltt с lt,c,l1l ttt t, l е

рrопltпеrеа tehnicii
-+ +

рrорuпеrеа fiпапсiаrй + +

DUAE ]- +

J-
Gаrапliа репtru оtЪfiti
(duрёt caz)

+

I)осuпrепtе de caIil'ica rе
пtоt, перl,еZепtаl, ц9,!р!!ц9

t-

Плпlяr,яt d licta пriпсiпаlеlог сопtгасtе execlltate
-1-

+

+

Dесlага{iе ргiч
песеSаг репtгu

nd dоtdгilе specifice, LrtilajLrl 9i eohipittllentul

пdерliпiгеа соrеsрi;пzitоаrе а contractultli

+

Dесlага{iе pгivind регsопаlul de specialitate pгol]l"ls репtгtl

imоlеmепtагеа contractul r;i

Lista subcontractan{iloг 9i рагtеа/рё(ilе din сопlrасt саге SLl1,I1

indeplirrite dc ace9lia

[)Ltрй caz Dupi caz

I пlЬгrlllrti i uгivind asociL,l,ea

А полiаlтепt tегt sustit,ititor f'iпапсiаг
Ццqlаz
Dutэ.i caz

LJLtpa caz
[)unzi caz

Д,цujuпl.пt privirlcl suslitlerea tehnicД Ei рrоlЪsiопаl[ а

oieгtanttrlLli/grupulLri de ореrаtоri econornici -duрi cazi
DLtpti caz

[)r-rпй caz

DLlpil caz

Б,.юа.-
UcLldldtlg Lчl l J(|JlllruLv
пл,,1л,.л+i.. +л# .r lо+iпБfл" л.пfрсirrпll Dtrp;,j caz Ditoi cirz

DuоД caz l)utpi caz
Ululol(l\l! L!t l JllJ\ll|чlv

Сif'г5 гlе аthсегi antralД. perioada anul 202 1
+ +

cantitatc
Соrеsрuпсlеrе
а cu cerin{ele
de calificarc

Соrеsрuпdеrеа
cu specilica{iile

teh nice

Rezunratul riispunsului
oDcratortlltli ссопоm ic

Ореrаtоrul ecotromicData solicitйrii IпIЬrпrа{iа solicitatй



Nr. 04-02/6122 din
\6.09,2022

"NIROM-ROZ" S.R.L. I пl-оrпаliе sLtpI i lпепtагzi
la otbt,ta pгezenlatA

IпfЬгrпа!iа pгezentata nu согеsрuпdе
сегiпtеlоr inaintate

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

Ргiп dеtпегsul LS. ..Aclrninistr.a{ia de Stat а Drttmuri|ог" tlг. 04-
0216\22 din l6,09.2022 орегаtогr-tlili econonlic "NIROM-ROZ'' S.R,L. i-a
fost solicitatй iпfьгrпацiе suplilnentaг1 cu рriчiге la сlгеrtа ргеzепtаtй in
саdruI licitaliei.

Intrtl сопfirmагеа ехрегiеп!еi sirnilare, рriп detneгsul de сlаrifiсаге
пr. бЗ clin 11.09.2022, ir lbst рrеzепtаt са ехрегiепlй similаrй fЬгrтulаrul
potrivit Апехеi 13 ргссttlrl qi :

л1) Сопtгасt de апtгергizli Nг, L.I{IP/W2/02 din 06.09.20l9 incheiat
irltгe [.S. ".Adrnirlisti,;rtia cie Stat а Dгr-tmlrгiIог" si Аsосiеrеа diпtге
"Nl[i,()N4-ROZ" S,R.l.. si S,C. ..NOUC]ONST.. S,R.L, avind са object
luсгiгiIе imьttпl'itittiгс а Согidогttlui 8,3, iп саdrul contгactului
LRIP/W2IO2: ,,Dгumtll I-405, R20-0ni;;cani, km 0+00 - km 9+962, si

2) Соrltгасt de suЬапtгергizй Nг, X5/02090_18/EST din l5.05,20lB
incheiat iпtrе..Рjzzагtllti Сопstгr-lсltiоп SM" S.г,l.. si "NIRoM-RoZ,, S.R.L.
avAnd са obiect геаЬiiitагеа R l6, Balti Falesti-Sculeni. krп5З r-900 -
krn59+480.
СаГе iПsД ntt сtlгеsрLtпс1 сегitltеlог illaitltate Ihli de objcctLrl сс tlгпlеаzi а tl
аtгiЬLrlt gi trltегiог execLltat,

АstIЪl, evaltrAtld оtЬПа qi cJocunlentele ргеzепtаtе suрlimепtаг рriп
dепrегstll de сlirriflсаге rlr,6З ciill 11.09.2022" s-a collstatat cii ехрегiеIl!а
invocatii Пu cot'espr-ttlde сегiп!еlог 'inaintate Iаtй de speciticLrl obiectr.rILli се
uгmеаzё а fi atгibtrit qi trltегiоr cxecLlta1. сопtьrm сегiп!еlог inaintale iп
Anr"rn!ul de рагtiсiраr,е 9i соt,еsрLtпzДtог ргечеdегilоr аrl. 22 alin. (3) lit.a)
din I-egea pгivitld achizitiile ptrLllice rlг. l3] din 0З,07,20l5. роtгivit сitгl-tiа
ОРеГаtОГul ecorlonlic ttгttlа si ргеziпtе ,,lista ltiсг.iгilог sirnilare executate jr-l

uItirlii 5 апi,'inso!ita cje сегtiflсйгi de bttnд exectt{ie pentгrt cele mai
irпрогtапlе lLlсгriгi, in саге sii se сопtiпД cel pLr!in ltп соlltгасt de lLrсгil,i
sirTilaгe а сiгLti ч;tlоаге si ntr fle lltai пliсti cle 75% din r,аlоаrеа viitorLrlLli
сопtrасt satt r'аlоагеа cttrlllt]atai а tutLlгоr ссlпtrасtеlог execLltate iп trItilnttl ап
de activitate sй 1ie egali cLl s;,lL] rnai mаге decit чаlоагеа viitoгr_rlLri сопtгасt.
Ceгtificiiгile de lэttпii exccLttie indica Ьепеllсiагii, iпdifЪгёпt dacii ace9tia sint
alttoгitali соIltгасtапlе satl clienli ргiча{i" чаlоаrеа, регiоаdа 9i locrrl
execr-rliei ltlсгilгilог 9i 1lгесizеаzё dасй au f-ost еfЪсlrrаtе iп сопtЬгrпitаtе cut

погmе]е ргоlеsiоrlаJе ditl dоmепiu gi dасД air 1Ъst duse lii bLrn sfir;it",
Dat tlind fhptLrl cir 1ег;tsаtпепtull drutnr,tlui este alnplasat ре \,егsапt,

irnplicat iп аIr,rпесёгi с]е tегеll cu сlеftlгпа!ii iп tеrаsаlпепt. indentillcat cu
acutnLtlliri рег1l-}t1llепtе de аре de strpгaIrrlri gi capacitate рогtапli slibitй. iп
scopLll asigLlгiiгii stabilitRtii tегаsаlllепtLtlLli. ргоiесltrl de exectrfie ргечеdе
Ltn qir de aclitrni соmрlехе cal,e аг stoptt ехtitldегеа qi dеzчоltагеа
dеfЬгrпа!iiIог iп taluztll tегаsаtllепtutlr"ti ргесr-ltп gi аг аsig1_1га c]Lrгabilitatea
сопstгLtс!iеi,
Astf'el, gгr,rptrl cJe ]Ltсгtll а сопsidегаt оl'егtit са flitld песогеsрuпzйtоаге
репtгLl acest 1ip de lLlсгilгi. collsidet,enle din саге а decis de а rеsрiпgе
оГегtа орегаtогttIr-li econtlrlic "Nll{OM-ROZ" S,R,I

10. Reevaluarea ofertelor:

(Se va сопзрlеtа tп cazul iп care ofertele au./b,st reel,qlt|clle repet(ll)

11. Iп urmа ехаmiпЙriiо ечаlчЙrii qi comparirrii ofertelor clcpusc ill сасlrul рrосссlttrii cle аtriЬuirе s-a clecis:

ДtriЬuirеа contractului de ach izili е publ icalaco гd ttl tl i -сасlгtL :

Denumirea operatorului есопоm ic Motivul respin gerii/dcscalificйrii

Modificйrile



Dепumirеа lotului Dепumirел
ореrаtоrului

есопоmiс

Рrе{ul total
(1ЕrП ТVА)

lз бзб 114.15

Luсrёri de аsigurаге а statэilitбtii
terasamentelor gi restabi lirеа
luсtёгiIоr de аrtё ре dгurnul G64,
Rб - Banesti - Telenesti - Budai -
М5. krT l3

S.c. ,,NoUCoNST,,
S.R.L.

L
Cлntitatc;i
unitate cle
misur:j

Pre(ul totaI
(inclusiv ТVА)

lб 364 056.98

12, Iпfогmаrеа ореrаtоrilоr есопоmiсi сlеsрrе cleciziile grupului cle luсru pentrtl achizi{ii:

(Idоппаrеа clperatorilor есопоlпiсi iпlрliсауi iп slt,oc:cclttt,ct cle cttt,ibttit.e cle,s;pt.e c]ecizii/c'grttpultti tJe lucrtt peпtrttachizitrii,serealizeazdiпcoпformitalecipreveclerileclrt.ЗtalLegiittt,.]З]clitiзiulie2()t5privillclachizi|iilelэublice)

13. Теrmепul cle а9tерtаrе pentru incheierca contractttltti;

(Selecla|i lеrmепцl de ct;teptare rе,slэесlаl, Cctlcttlarect lermetrclclt,/,1t,cl,ci:ttIe cle Lcgect ttl.. ]з] clitt з iцliе 20l5 privillclachiziYiile publice, iпсlusiv а teпlletlelOr cle ct|,1epla re,,s,e e.fёctttctt:ci |tt c,tltlfc:,t,tttilctlc cLt ;|lrel,ec/erile TITLLIL(JI Il/CaPiloluI I (C'alctlarea Terп,tetlttlцi) al Coclttltli Ciyil ttl lleptitblicii lItllc/tlt,ct)_

14. ContractuI de achizi{ie/acorclul-caclru iltcheiat:

Рriп рrеzепtа dqre de sеqtпй, grupul с|с /uct,tt cleclclr[t cci lel,ttlctlul cle а.|lер|аrе 1lепlrlt iпcheiet.ectсопtrасtultti/сопtl,асtеlоr iпdiсаlе afo,st re.tlleclctl (exceptcittcL cazttrila pl,e\,(iZ1.1te cJe at.l, з2 olitt, (З) cll Legii пr, ] з ] сliп

l1^lekale lп чlgоаrе,

_/-"-- /4
ёгтltс5Сс]-' ,>

Denumirea operatorului есопоmiс I)ata trапsmifегii _ _ЩЩldа|itаtеа de transmitere"NIRoM-RoZ,, S.R.L. 29.09,2022
ýC.,,NOUCONST,, S.R,L. 2q n0 )п)) .S1l лмР, e-mailS,C. NELEDIMPEX S.R.L. 29,09.2022 л\'1l лSllЛ, е-пtаil

In cazLtl iп саrе чаlоагеа estitnatd а contгactll
mai miсб decбt рrаguгiIе ргечдzutе la агt, 2 а
Lеgiiпr. 1Зl din 3 irrlie 20l5 privind achiziti
pLrblice

Lll este
in. (3) al
le

Бril. i,-t сlrп rrr,.tr,uir."ii .*-*йr, р*rr,ф*=glqgtцqдсе у!qцйх л _
lI zllc in clzLtI l]etl.itnSll1 ilel.il ,,сцЙiспl ii рй
tni] lсисе eIectгoniceý/saLr fir.x п
П l 1 ziIe in ctizrriiй",,'t."ii ."rrri.аriф* -
ttl i,i ]olcc electI,onice sizs;rrt l'ax п
п lб zilе тп .urtl
щ]tцgýД99!glqщi/sаur 1ах п

Iп cazul in саrе чаlоаrеа estinatё а contгactltlui ;aБ-
egalб sаu tlai tпаrе decAt ргаgLrгilе prevёzute la агt. 2
alin. (3) alLegii пr. lЗ1 din З iulie 20l5 ргiчiпd
achizitiile publice

Denumirea
ореrаtогuIui
econonric

Iпtгерriпdеrеа:
Cr"rotrpital
autohton/

NumАгLtl

;i data
сопtrасtu]ui/
асогdLtIu i-

саdгu

vаlоагеа сопtгасtLtlui Теrmеп de
va|abilitate al
contгactuliri/
acordLrlui-

саdгu

PAni Ia

гесерtiа fiпаlё
а lttсгдriIоr

lIriТVА inclusiv l'VA

S.C.
,,NoUCoNST,,

S.R.L.
Cu capital rnixt 1 0i0 1 _05/304

din
10,10.2022

]3 636 7i4,]5 lб ]64 056.98

Conducrjtorul grupului cle lucru репtru achizi{ii:
(,Seltl пйttrrа)



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[iipublice

Nr.3 din 11.10.2022

autoritatea contractantl:1. Date cu privire Ia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

*Denumireaautffi IP gcoala ProfesionalEsorocaLocalitate
or. Soroca
1008607002130
o.. Soroca, st . $telil cel Mare 6Nupir AeGiefon
023022210,023023451NumIr de fax

E-mail oficial
il.comAdresa de internet

Persoana ae 
,e-mail)

de atribuire aplicate Cererea ofertelor deProceduri deichEi Nr: nuTipur obiecturui .ont.u.tu@
acordului-cadru
Obiectul ach

091 I I 100-1Expunerea
ale-gerea procedurii de atribuiie (tn cazul
y^,:::i^,:, altor proceduri decdt ticitalia

Conform feg

Pror"du,
portalului guvernamental www. mtender. gov. md)

Platformadeaffi
achizitii.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autoritlfii contraciante linLulcatreplanuld@

Aep@-te.ndqrgysa 24 .0 I .202;Anunf ae intei Data: nu

Tehnici gi ini Licitalie electronE

Valoarea estimlii@ 170000.0

3' clarificiri privind documentafia de atribuire: nu sunt

Cobozev Diana

Link-
ul:

Da

de



Denumirea ope.atoiului economic

t0036071s0t62
SRL PoVladar 100860200s4s7
SRL TINCOMERiINi/EST

Modificilri operate in documentafia de atribuire: nu sunt

n*rfilermenul-limiti 
(data 27.09.2022, LE 28.0s.2022 ora 15.00), au depus oferta 3

HtHrHilffi:fl:HTf,li.use qi documentele de carificare Ei arerente DUAE prezentate

e in urma licitati i elgctronice cu cel mai mic

4.

5.

2

Denumirea ofertant/candidat

Documentete soticirate * uili*nlilii*+il

SRL PoVltadar

INCLUSIV documente su[fime"ta"e

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in
conformitate cu prevederile legale

Certificatul de atribuire a contului bancar

Certifi cat de conform itate abunului

Ultimul raport financiar

Certificat privind lipsa sau existenfa
restanfelor fala de bugetul public national
(eliberat de FISC)

CERERED-PARircffi
DECLARATIE valabilitatea ofertE

Ofertant/Pre{ul ofertei fara TVA



7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Suma ofertei
(fera fVa)*

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificareCdrbune AS SRL Antrafit
SRL PoVladar
SRL TINCOMERT

Preturile ofertelor in tabel sunt indicate in urma licitaliei electronice cu cel mai mic pef:

8' Pentru elucidare.a.ungr neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerinfele stabilite in documenialia de atribuire finclusiv justificarea prefului anormal descizut) s-a solicitat: nu sunt

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Denumi"eaopffi Motivul 
"esping."iildescaliEG"iiSRL PoVladar

SRL TINCOMERT INVEST Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut

12' Informafia privind factorii de evaruare apricafi: nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor: mu este

'o'lli;1fl:.:ilTjlr?ti, evalurrii qi comparrrii ofertetor depuse in cadrul procedurii de

Atribuirea contractului de achizilie public6:

Cdrbune AS



Anularea procedurii de achizifie publicd: nu este

15.Informarea operatorilor economici despre deciziire grupului de rucru

16' Termenul de aqteptare pentru incheierea contracturui:

1 7. Contractul de ach:rlifie t acordul_cadru incheiat:

Informafia privind achizifii pubrice durab,e (achizifii verzi)

(DA/NU) nu

Denumirea opeEtoiliui Data transmiter- Modalitat.a auG"oillJil

SIA RSAP,;M,SRL PoVladar
se s^"ci/icd SIA RSAp,i_ti,SRLTI@

Ste nSlp, s-m,

In cazul in care
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2dir. (3.) d Legii nr. i:r ai": irri" ioiJ privind
achizifiile publice

tr U r,,"
mlloace electronice qi/sau fax o

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea
Cu capitat
autohton/
Cu capital

mixUasociere/
Cu capitat I

strilin I

Numlrul
Ei data

contractului/
Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului

SRL
Antrafit

Cu capital
autohton

zu/22
11.10.2022 09t I I 100-l

14t666.67 170000.0 31.12.2022

f"?r1"T 
aplicate criterii pentru achizi{ii pubtice durabite lacnizilii

valoarea de achizifie cu TvA din contract/ contracte alotului/,loturilor pentru care au fost aplicate criterii dedurabilitate ltei MD): (indicali tuma 
"u 

TVAI

codul cPV ar loturui/Ioturilor pentru care au fost apricat" 
""iilde durabilitate:

criteriur de atribuire pentru rotur/Iotur,e pentru care au fostaplicate criterii de durabilitate: Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate_prel a

Cel mai bun raport colitqte-cost E

4



Prin prezenta dare d3 t:oyd, grupul de lucru declurd cd termenul de aEteptare pentru incheiereacontractului/contractelor indicate ajost reyecto! (exceptdnd cazurile prevdzute,di art.32 utin. (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privina ainiz4iite'prui;; i;;;;;r* ,.i cd t1 ca-zur depunerii contestariitor qi/saurecep(iondrii rapoartelor tle monirorizaie, oceasteo auiost examinate Ei soru{ionate.

Prin prezenta dare de seomd' grapul de lucru pentru achizilii conlirmd corecrirudinea desfdgurdrii proceduriide ochizrtie,fapt pentru care poartd rdspundere ,oryor*f,iin-riuito, regare in vigoare.

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizifii:

t-4"-
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice х 

Nr. 5 din 16.09.2022 .

model-tip

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Гимназия им. П. Казмалы
Localitate Мун. Чадыр-Лунга
IDNO 1011601000527
Adresa Ул. Чкалова, 49
Numar de telefon 029122496
Numar de fax 029122496
E-mail oficial 6kolapk@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Tasoglo Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate xCererea ofertelor de preturi □Licitatie deschisa 
□Altele: [Indicati]

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

Bunuri х Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia 
deschisa)

Экономические операторы представили 
оферты на все позиции

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1- 
MD-1661434530228
Link-ul: 21050250
Data publicarii: 01/08/2022 14:12

Platforma de achizitii publice utilizata x achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

□ Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data:
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica □Catalog electronic

Sursa de finantare xBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicati]

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 415000,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 

(Se va completa in cazul in care au fo s t solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
1

mailto:6kolapk@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661434530228
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661434530228


Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 

(Se va completa m cazul m care au fo s t operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 02.09.2022 15:00), au depus oferta _8__ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. AO IUGINTERTRAN S 1003610000214 Voinschii Alexandr
2 SRL Meatpromcom 1017611004399 Calin Anatoli
3 SRL SLAVENA LUX 1002600003240 Smirnov Alexandr
4 SRL BAGUETTE 1014600037741 Cebotari Valentin
5 CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Gradinar Serjiu
6 SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Grigoras Pavel
7 SRL ALIM TOTAL 1014600000912 Falinciuc Cristina
8 II Sinteacova Svetlana 1008611000021 Sinteacova Svetlana

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de catre
operatorii economici:

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

AO
IUGINTERTRA

NS

SRL
Meatpromcc

m

SRL
SLAVEN 
A LUX

SRL
BAGUETI

E

CC
"Nivali-
Prod"
SRL

SA
Fabrica de 

unt din 
Floresti

SRL
ALIM

TOTAL

II
Sinteacova

Svetlana

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

Propunerea
tehnica

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Propunerea
financiara

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Garantia
pentru
oferta

Documente de calificare

2



Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Оферта prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Данные об 
участниках

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Сертификат
о

регистрации
предприятия

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Сертификат 
о наличии 

банковского 
счета

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Сертификат 
об уплате 
налогов

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Последний
финансовый

отчет

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Сертификат
соответствия

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Список 
учредителей 
( EXTRAS)

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Санитарный 
паспорт на 
транспорт

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Сан-ая 
авторизация 

на все 
продукты

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Сан.-мед. 
книжка 

водителя или 
экспедитора

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

Поставщик;
м мяса -  

разрешение 
ЦПМ на 
функц-е 
бойни

neprezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

neprezent
at

neprezent
at

neprezent
at

Маркировка
продуктов

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

3



DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezenta
t

prezentat prezentat prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fo s t prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fara
TVA)*

Cantita 
te si 

unitate 
de

masura

Corespundere 
a cu cerintele 
de calificare

Corespundere 
a cu

specificatiile
tehnice

Лот №1 «
Хлебные
изделия»

AO
IUGINTERTRAN
S

10379,70 1900 кг +

Лот №2 
«Мясные 
изделия-мясо 
куринное»

SRL BAGUETTE 58800,00 784 кг + +
SRL
Meatpromcom

51285,36 784кг + +

SRL SLAVENA 
LUX

52266,67 784 кг + -

Лот № 3 «Мясо 
свинина и 
телятина

SRL BAGUETTE 43017,90 370 кг + +
SRL SLAVENA 
LUX

42016,67 370 кг + +

CC "Nivali-Prod" 
SRL

39415,00 370 кг

SRL
Meatpromcom

41082,40 370 кг

Лот №4
М олочные
продукты

SA Fabrica de unt 
din Floresti FPC

59388,71 2561
ед.изм.

+ +

SRL BAGUETTE 67227,13 2561
ед.изм.

+ +

Лот № 5 «Масло 
сливочное»

SA Fabrica de unt 
din Floresti FPC

28373,41 163 кг + +

SRL BAGUETTE 33203,10 163 кг + +
SRL SLAVENA 
LUX

21882,75 163 кг + -

Лот № 6 «Сыр» SA Fabrica de unt 
din Floresti FPC

11956,24 103 кг + +

SRL SLAVENA 
LUX

11759,17 103 кг + +

SRL BAGUETTE 13390,00 103 кг + +
Лот № 7Рыба 
замороженная

SRL SLAVENA 
LUX

8500,00 120 кг - -

Лот№8 продукты
мукомольной
промышленности

SRL SLAVENA 
LUX

23234,73 1020 кг + +

SRL BAGUETTE 25445,65 1020 кг + +

4



Лот № 9 
Кондитерские 
изделия и 
печенье

SRL SLAVENA 
LUX

2920,00 72 кг + +

SRL BAGUETTE 3556,08 72 кг + +

Лот № 10 масло 
растительное

SRL SLAVENA 
LUX

6637,50 185 л + +

SRL BAGUETTE 6905,05 185 л + +
Лот № 11 
фруктовые соки

SRL BAGUETTE 7170,02 506 л + +
SRL SLAVENA 
LUX

6535,83 506 л + +

Лот №12
макаронные
изделия

SRL SLAVENA 
LUX

6750,00 250 кг + -

SRL BAGUETTE 4375,00 250 кг + -
Лот №13 Сахар SRL BAGUETTE 5194,20 220 кг + +

SRL SLAVENA 
LUX

4989,60 220 кг + +

Лот №14 
Различные 
продукты 
питания

SRL SLAVENA 
LUX

27819,82 782,3
ед.изм

+ +

SRL BAGUETTE 28431,94 782,3
ед.изм

+ +

Лот № 15 Яйцо SRL SLAVENA 
LUX

13200,00 4800 шт. + +

Лот №16 Фрукты 
и овощи

SRL BAGUETTE 61949,15 3512 кг + +
II Sinteacova 
Svetlana

59775,60 3512 кг + +

SRL ALIM 
TOTAL

45019,81 3512 кг + +

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ”Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ”Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ” , se va consemna p r in : ,, + ” m cazul corespunderii si prin „ - ” m cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerintele 
stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata
9

Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

08.09.22 AO
IUGINTERTRANS

Не соответствует 
запросу, занижена

08.09.2022 ответ устный об 
ошибочной оферте

08.09.22 SRL SLAVENA LUX Не соответствует 
спецификации 
(представлено масло 
72%)

08.09.22 оферта представлена 
на сливочное масло 72.5%

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
AO IUGINTERTRANS Заниженная оферта, не соответствует 

требованиям
SRL BAGUETTE Запрошены макароны другой категории, 

представленные не соответствуют 
требованиям

5



SRL SLAVENA LUX Запрошены макароны другой категории,
представленные не соответствуют
требованиям

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot х

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe lo tu ri:____________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scazut □
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

12. Informapa privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prej 
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: 

(Se va completa in cazul in care ofertele au fo s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul 
unitar 

(fara TVA)

Pretultotal 
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv 

TVA)
Лот №2 «Мясные
изделия-мясо
куринное»

SRL
Meatpromcom

784 кг 51285,36 51285,36 61544,00

Лот № 3 «Мясо 
свинина и 
телятина

CC "Nivali- 
Prod" SRL

370 кг 37999,95 37999,95 45599,94

Лот №4
Молочные
продукты

SA Fabrica de 
unt din 
Floresti FPC

2561 ед.изм. 59388,71 59388,71 64144,80

Лот № 5 «Масло 
сливочное»

SA Fabrica de 
unt din 
Floresti FPC

163 кг 28373,41 28373,41 30644,00
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Лот № 6 «Сыр» SA Fabrica de 
unt din 
Floresti FPC

103 кг 10300,00 10300,00 12360,00

Лот № 7Рыба 
замороженная

SRL
SLAVENA
LUX

120 кг 8500,00 8500,00 10200,00

Лот№8 продукты
мукомольной
промышленности

SRL
SLAVENA
LUX

1020 кг 23234,73 23234,73 27866,00

Лот № 9 
Кондитерские 
изделия и печенье

SRL
SLAVENA
LUX

72 кг 2920,00 2920,00 3504,00

Лот № 10 масло 
растительное

SRL
SLAVENA
LUX

185 л 6637,50 6637,50 7965,00

Лот № 11 
фруктовые соки

SRL
BAGUETTE

506 л 6535,00 6535,00 8602,00

Лот №13 Сахар SRL
BAGUETTE

220 кг 4989,00 4989,00 5610,00

Лот №14 
Различные 
продукты 
питания

SRL
BAGUETTE

782,3
ед.изм

27819,00 27819,00 33382,80

Лот № 15 Яйцо SRL
SLAVENA
LUX

4800 шт. 13200,00 13200,00 15840,00

Лот №16 Фрукты 
и овощи

SRL ALIM  
TOTAL

3512 кг 45019,81 45019,81 51095,00

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 a lin .__l i t__ .

Argumentare: _______________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

SR L  S L A V E N A  L U X 09 .09 .2 0 2 2 e-m a il
SR L  A L IM  T O T A L 09 .09 .2 0 2 2 e-m ail
SR L  B A G U E T T E 09 .09 .2 0 2 2 e-m ail
S A  F a b rica  de u n t d in  
F lo res ti F P C

09 .09 .2 0 2 2 e-m ail

SR L  M e a tp ro m co m 09 .09 .2 0 2 2 e-m ail
C C  "N ivali-P rod" SR L 09 .09 .2 0 2 2

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:
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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 achizitiile publice

х 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/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 achizitiile publice

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelorprevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (Calcularea Termenului) al Codului CivilalRepubliciiMoldova).

Contractul de achizipe/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/

Cu capital 
strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului Termen de 

valabilitate 
al

contractul
ui/acordul
ui-cadru

fara
TVA

inclusiv
TVA

SRL SLAVENA 
LUX

Cu capital 
autohton

23 16.09.22 15800000-6 54492,23 65375,00 31.12.2022

SA Fabrica de 
unt din 

Floresti FPC

Cu capital 
autohton

24 6.09.22 15800000-6 98062,12 107148,80 31.12.2022

SRL ALIM 
TOTAL

Cu capital 
autohton

25 16.09.22 15800000-6 45019,81 51095,00 31.12.2022

SRL
BAGUETTE

Cu capital 
autohton

26 16.09.22 15800000-6 39343,00- 46613,60 31.12.2022

SRL
Meatpromcom

Cu capital 
autohton

27 16.09.22 15800000-6 51285,36 61544,00 31.12.2022

CC "Nivali- 
Prod" SRL

Cu capital 
autohton

28 16.09.22 15800000-6 37999,95 45599,94 31.12.2022

P in  prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru 
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii 
contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si 
solutionate.
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Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea 
desfa§urarii procedurii de achizitie, fa p t pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale 
in vigoare.

C onducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

(Name, Prenume)
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice х 

Nr. 7 din 26.09.2022 .

model-tip

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Гимназия им. П. Казмалы
Localitate Мун. Чадыр-Лунга
IDNO 1011601000527
Adresa Ул. Чкалова, 49
Numar de telefon 029122496
Numar de fax 029122496
E-mail oficial 6kolapk@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Tasoglo Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate xCererea ofertelor de preturi □Licitatie deschisa 
□Altele: [Indicati]

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

Bunuri х Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia 
deschisa)

Экономические операторы представили 
оферты на все позиции

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1- 
M D-1662449650077
Link-ul: 21062919
Data publicarii: 06/09/2022 14:12

Platforma de achizitii publice utilizata x achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

□ Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data:
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica □Catalog electronic

Sursa de finantare xBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicati]

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 34000,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 

(Se va completa in cazul in care au fo s t solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
1

mailto:6kolapk@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662449650077
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662449650077


Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 

(Se va completa m cazul m care au fo s t operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 14.09.2022 10:00), au depus oferta _1__ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. AO IUGINTERTRANS 1003610000214 Voinschii Alexandr

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de catre
operatorii economici:

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

AO
IUGINTERTRANS

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

Propunerea
tehnica

prezentat

Propunerea
financiara

prezentat

DUAE prezentat

Garantia 
pentru oferta

Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Оферта prezentat

Данные об 
участниках

prezentat

Сертификат о
регистрации
предприятия

prezentat

2



Сертификат о 
наличии 

банковского 
счета

prezentat

Сертификат об 
уплате налогов

prezentat

Последний
финансовый

отчет

prezentat

Сертификат
соответствия

prezentat

Список 
учредителей 
( EXTRAS)

prezentat

Санитарный 
паспорт на 
транспорт

prezentat

Сан-ая
авторизация на 
все продукты

prezentat

Сан.-мед. 
книжка 

водителя или 
экспедитора

prezentat

Поставщикам 
мяса -  

разрешение 
ЦПМ

neprezentat

Маркировка
продуктов

prezentat

DUAE prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fo s t prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

D enum irea
Pretul
ofertei

Cantitat 
e si Corespunderea Corespunderea

Denum irea lotului operatorului (fara TVA)* unitate cu cerintele de cu specificatiile
econom ic de

m asura
calificare tehnice

3



Лот №1 « AO 25948,30 1900 кг + +
Хлебные IUGINTERTRANS
изделия»

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ”Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ”Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ” , se va consemna p r in :„ + ” in cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerintele 
stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata
9

Rezmatul laspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot х

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe lo tu ri:____________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prej 
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: 

(Se va completa in cazul in care ofertele au fo s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

4



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
si unitate 

de masura

Pretul 
unitar 

(fara TVA)

Pretultotal 
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv 

TVA)
Лот №1 «
Хлебные
изделия»

AO
IUGINTERTRANS

kg
13,657 25984,30 28025,00

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 a lin .__l i t__ .

Argumentare: _______________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

AO IUGINTERTRANS 19.09.22 e-m a il

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

Termenul de asteptare 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 achizitiile publice

х 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/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 achizitiile publice

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (Calcularea Termenului) al Codului Civil alRepublicii Moldova).

Contractul de achizipe/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului Termen de 

valabilitate 
al

contractul
ui/acordul
ui-cadru

fara
TVA

inclusiv
TVA

AO
IUGINTERT
RANS

Cu capital 
autohton

29 26.09.22 15800000-6
25984,30 28025,00 31.12.2022
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Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru 
incheierea contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptdnd cazurile prevazute de art. 32 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii 
contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si 
solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea 
desfa§urarii procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale 
in vigoare.

C onducatorul snm ulu i de lucru oentru achizitii:

(Nume, Prenume) (Semna

L
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Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului'cadru

Nr. 2 1 05 5 827 din 10j02022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

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

III. Date cu privire Ia contractul de achizifie/acordul-cadru:

Tipul modificlrilor Micqorarea valorii contractului r:

Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executare/ livrare/ plestare tr

I.

Denumirea autorititii contractante Direclia Educatie Tineret si Sport sectorul Botanica
Localitate mun. Chiqindu
IDNO 10076010i0448
Adresa Bd.Traian2l12
Numir de telefon 0227767r1
Numir de fax 02276542t
E-mail oficial arc h i ziti i clctS botan ior(!fu ntzri l. co n"r

Adresa de internet http ://dets bo tun i ca.nr c[/anLt ntr4ilclc- 1ta rti ci ltarc/
Persoana de contact (nume, prenltme, telefon, e-mail) | Frunzd Inna

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de preluri I
Licita{ie deschis[ n Altele: flndicati

obiectul achizi{iei I l.u:r:.c!!,r31P.?,!:IYENTARE PENTRL\ ALIMENTAREA coPIILoR DIN .ADRUL ro "PotEN|TA
I vasttA" $t ro *ALItNELUL" pE pERIoADA rsnreti 0t.06.2022-28.08.2022

Cod CPV 55s00000-5
Valoarea estimati a achizitiei 7 129200
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t alului guv er name nt al y,' vru,. ail c nd e r. qoy. m c0

Nr: Achizitii.md ID 21t155827
MTonder It)
ocrls-b3wtln I -iVI D- I (r5122513I953

Link:
lrttps ://achizi,tii.md/ro/ptrblic/tender I 21 0 5 5 821 I

Data publicirii anuntului de participare 29.04.2022
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se referi anunful respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri r Servicii I Lucrdri r:

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la un proiect;i/sau program
finanfat din lbnduri ale Uniunii Europene

Nu r Da r,r

Sursa de finan{are Buget de stat n Buget CNAM n Buget CNAS I Surse externe n
Alte surse: ilndicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/ acordului-cadru I Ol.OA.ZOZZ

Denumirea operatorului economic IMAP Liceist
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr.73
Data: 08.06.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

FSrd TVA: 7 t2e2oo

Inclusiv TVA: 7 n()2oo

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 08,06.2022- 28.08.2022

IV. Date cu privire la modific[rile necesare a fi efectuate:



Modificarea termenului de valabilitate r
Rezeliereacontractului n
Altele: IIndicati/

Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b), c) legea l3l privind achizilii ltublice
ilndicali actul normativ, articol, alineatl

Crepterea pre{ului in urma
modificfirii (dupd caz)

Se tnnjorea?.[t. tiumc cttnlt'trclu{ui r.:u 985{)2(}.{t{! ld
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al contractului
de achizilii publice/acordului-cadruJ

Modificarea anterioarl a contractului de
achizi{ii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

[Se yor indica loate modificdrile opercrle

anterior qi valoarea acestoraJnu.
Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare:
(Se vor indicanalura ;i amplourea lucrdrilor, naluro;i cuntituleu sau vulocu'eu bunurilor, nal.uru,;i
sen'itiilrn'.)
natura serviciilor nu afost modificatd.

.,r.:..;i,,ii::l i,:.:,i,ii'i:,il-.ii...i,1;j...{: if:r;.t1;,, ',..;. l:;.i.;i rii,. i,:,i....:i,. :

in conforrnitate cu procedura LD nr. 21055821a fost preconizatd alirnentarea copiilor la TO "Poieniltr
Vesel[" in numdr de 550 de copii, dar din cauza rrunrdruhri rnare de solicitari de foi pentrLr tabdla de oclihnd de

facto de servicii sau beneficiat un numbr de copii r"nai nrare, fapt ce nu a putut fi prevlzr-rt de cdtre DEI'S sectot'ul
Botanica la momentul inilierii procedurii deoarece de repartizarea foilor se ocllpa DGETS astfel DETS sectorLtl

Botanica nu a putut sE lirniteze num6r de copii care va benefrcia de servicii de alimentalie in cadrLrl taberelor dc

odihnS. Astfel in fiecare turd a fost admis un num[r de copii rnai mare de c6t a fost preconizat:
in turtrl II s-a alirnentat 160 copii x130 lei x 12 zile = 49600.00
in turLrl III s-a alimentat 182 copii x 130 lei x 12 zile:253920.00
in trrrtrl IV s-a alimerttat 241 copii x 130 lei x 12 zile: 375960,00
in turul V s-a alimer'fiat 49 copii x 130 lei x 12 zile: 16440.00
'['otal numhr de copii 632x 130 Iei x 12 zile: 985 920.00

in uma rna.jorlrii nur.nSrului de copiicare au beneficiat de servicii de alitnenta{iei pe sezotrul estival anul
2022 in cadrul TO Poini{a Veseld Ei TO Alunelul, este necesar de a rnajora sLlrra contractului pentm achitarea
selviciilor prestate de cdtre operator econornic.

VII. Rezultateleexaminirii:

inbazadeciziei grupulLri de lucru de rnodificare a contractLrlui de achizilielacordulr,ri-cadru nr.73 din 08.06.2022
a fost incheiat acordul adilional privind micqorarea surnei contractulr-ri

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr. si tl:rta rcortlului
;rdifional

ir:lii,:i

IMAP Liceist Capital social 82 08.09.2022 985920.00 98s920.00
8 I 15 120.00 lei.

e- nt a iI : b a p@,t en der. gov. m d ; www, tend er. gov. m d
Agen{ia NaTionald pentru Solu!ionarea Conteslaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4: tel.:022-,\20-
652; .fax: 022-820-651 ; e-ntai\: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

modificarea

Iucru:

Agenlia nun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703; ./'ax: 022-820-728;



Dаrеа de sеаmй

privind modificarea contractului
de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 10-АР din О6.1О.2О22

I. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа а чtо.БtiЙЙrасtапtБ

П. Date сu рriчirе la рrосеdчrа de achizi{ie:

TipuI procrldurii de ;сЫrltlе

Рrimёriа or.Durlegti

Оr. Durlegti, mчпСhigiпё u

1оо7601о09679

Str.Аlехапdrч cel Вй, 13

Nчmёir dtl telefon

durlestiprimarie@gmail.com

Adresa de interrret
www.durlesti.md

(п u m е,, р rе п tJ mе, te lеfоп, е- mа i l )

Licita}ie deschisЁ

Obiectrul ar:hizitiei

Vаlоаrеа el;timatЁ а achizi;iei

Nij,]$il, |iп|,irЦ1l'6r6.еа

Р1itrlч!u1|.эу, lфtуi!,
Lin k:mtender,gov. md/tenOer/o.ds-
b3wdpl-M D-1637O53771953

Data publiclirii anunlului Б рrtЙр-аrе

Data (dаtёllеl,, яii,iefeii;t
ihtёiiffi llфчiпriol. oficiЫ,*ýti; Нffi'i*iliНъffi



Date cu privire la сопtrасtul de achizi(ielacordul-cadru:

Dlate сч рriчirе la modificйrile necesare а fi efectuate:

, V: Dеtiсгiеrеа achizi{iei inainte qi dчрi modificare:

:::::#:;:;',u"::::,:.:::!:::|!!? м ,;;;;йi'ii"",Ь,", о Repubticii Moldova,privind
:,;;;;:::::i;:;i;;:

privind o.o'".
respectiv (dupd caz) 

Y 9Ч 'g

T,pul,.o il.r|,

contractu| a

ffi:llу* " о;;;;;;; ;; il"jfi ff ;

Data deciziei о" 
"tпйirБlсоnti,сt"l"i d;"cы.itъ/acordului..cadru

SRL,,produse ае ЙБiь'
*r;"о.оrо,'

Data: 10.01.20D

гаr; wд:llБв sББ
lnclusiv тvд, rJsBlББ

Termen ае чЪББПБ

Теrmеп ае BxeiilБ

Reziliereacont.aф

Lеgео пr.lЗl
publice

c1'pдgffipri,t,ii

Мqdifiёаrеа*ф

рu!"licё/aiбiitu'tffiu.ч ( d u р.d, cgil| 
"- 

] 
- - 

r,.,,,,,,, .*,,,"

Alte iпfоrm"tГБЫЙБ

2



i:::::::::::;i::'::i,;,::;:i !;::;:#,;:::,:::;;;de Fom ! e" se оfld iп impos bilitote de а

Descrie.ea сirсumstапfеIоr саrе ач frсчt песеsаri mоdifiсагеа:
(se vor indica motivele/orgumentele modificdriicontroctuluide achizi|ie/acordu!ui_codru)

RePublic;a Moldova are О dePendenfё mаrе de materie importatё din fёrilе implicate in rozboi:Belarus, lJcraina qi Rusia, Din саuzа 
"U 

о b*U parte din teritoriul Ucrainei nu au demarat lчсrйrilеAgricole Sezoniere, Са urmаrе а acfiunilor miliiare, юаdа anul ui 2022est edeja compromise Maimult са atit toate сёilе de transport ач fost perturbate. йdtе containere .*. u*uu sй ajungй inRepublicar Moldova cu produse alimentare au fost redirec}ionate сёtrе alte porturi, сее асе аdeclangat са transportul sй fie mai costisitor, avind i.o"o puternic 9i asupra prelului final alproduselo,r, situafia create nu аrе precedent qi nu putea i *l"ipu'e in 
"чrеrrа 

mйsчrё, formind о
;'::Ж:;;'fr ;HlxJfiilr' paair",*ru.Ьt. uu u;,,,,, la concluziu j. r""lti"re ьilаtеrаlё

VI. Rezultatele examinйrii:

iП baza deciziei gruPului de Iucru de modificare а contractului de achizifielacordului_cadruпr,6-АР din l0,01 ,2о22_ а fost i,"b"i"i?*Cul.adilБnal-p.i"i"a rezilierea contractului cu
ffiHirliЖ;",Жi rift ;J,".Н;,jL"|НЁ, Чfi u,i 

Ji"", 
"*il"пi 

- "pБi l* 9i

SRL,ProdusJJ
Familie"

Сопdчсёtоrчl gruputui de tucru: 4Ь".а*-._
(Sеппйturа)

L.ý.

ф

Nr; qig а ii'r a.o i_d}lri,Ёс itiоiЁ r

















model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr. 7 din ll octombrie 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

E
D

tr

Denumirea autoritltii contractante Primaria orasului Ialoveni
Localitate Or.Ialoveni
IDNO 1007601008568 i

Adresa Or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun rr.45
Numtrr de telefon 0268-8s -211
Numtrr de fax 0268-2-24-84
E-mail oficial maria.ial@smaiL com
Adresa de internet www.ialoveni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Elena Palii tel: 0268-85-21 I
e-mail: elena. palii I 9 64@mail. ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

nCererea ofertelor de preturi lricitatie oesctrisa oarterc
llndicaliJ

Procedura de achizifie repetattr
(dupd caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cadru

Bunuri n Servicii I Lucrdri I
Obiectul achizifiei Lucrari de constructie retelelor exterioare de canalira.e

transa-3 si transa-6 in orasul Ialoveni
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia des chisd)
Procedura de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
www.mtender.gov.md.l

Nr: 21062093

Link-ul:
ocds-b3wdp 1-MD- 166L2 3 5 6565 75

Platforma de achizi{ii publice
utilizatl

achizitii.md; o e-licitatie.md; n yptender.md

Procedurr a fost inclustr in
planul de achizi{ii publice a
autoritlf ii contractante

IDa nNu
t-int-u
https : /iialoveni. md/wp-content/up loadsl 2022 I 0g I plan-de-
achizitii-corel a-pentru-an ul-2022.odf



Anun{ de intenfie publicat in
BAP (dupd caz)

Data: BAP nr.63 din 12.08,2022
Link-ul:
http s : i/tender. sov. md/ro/sy stem/fi les lbap I 20 I 4/bap-nr- 63 2 .p df

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dund caz)

aAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie nlicitalie
electronicf, nCatalog electronic

Sursa de finanfare fBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nsurse externe;

nAlte surse: flndicatil
Valoarea estimatil (lei,.ftrd fVA) g 400 000.00

3. Clarifictrri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

4, Modificilri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pintr la termenul-lirnitl (data 
-08 

septembrie 2022-, ora-10-:-00J' au depus oferta -4-
ofertanfi:

6. Informatii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentrte
de ctrtre operatorii economici:

Data solicitlrii clarifictrrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinttr a solicitlrii de
clarificare
Exnunerea succinttr a rtrspunsului
Data transmiterii

Tote clarificarile se in SIA RSAP

Rezumatul m odifi ctrrilor Nu sunt
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicafi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limittr de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

Asocia{ii/
administratorii

Denumirea operatorului economic

SIA RSAPSRL ..Prosperus Cons" 101 160004205b
10036001 17881C ompan i a,, Term o s i stem" SRL

I 005600016494SRL,,Vipart Plus"
1 0 r 4600026086

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
SRL Prosperus

Cons
Com paniarrTerm osistem "

SRL
SRL

Vioart Plus
SRL

Adrica
Documentele ce constituie oferta

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

Propunerea
financiar6

prezentat prezentat prezentat prezentat



DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat

Garanfia pentru
ofert[
(dupd caz)

prezentat prezentat prezentat prezentat

Se

I)ocumente de calificare
va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Informafiildocumente
privind capacitatea
economicl gi/sau

financiarl

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declara{ie privind
situalia financiarl
penffu perioada de
gestiune anterioarl

prezentat prezentat prezentat prezentat

Lichiditate senerala prezentat prezentat prezentat prezentat

Ultimul raport
financiar

prezentat prezentat prezentat prezentat

Grafic de executare a
lucrlrilor

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarafie privind
experienfa similarl in
ultimii 5 ani

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind
lista principalelor
lucrlri executate in
ultimul an de
activitate

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarafie privind
dotlrile specifice,
utilajul gi

echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzdtoare a

contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind
personalul de

specialitate propus
pentru
implementarea
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat

Lista
subcontractan{ilor gi

partea/pdrlile din
conftact care sunt
indeplinite de acestia

prezentat prezentat prezentat prezentat

Informafii privind
asocierea

prezentat prezentat prezentat prezentat

Angajament terf
sustinltor financiar

prezentat prezentat prezentat prezentat

Angajament privind
sus{inerea tehnicd gi
profesionald, a

o fertantu lu i/ er:up u I u i

prezentat prezentat prezentat prezentat



de operatori
economici -dup[ caz:

Declaratie terf
sustinf,tor tehnic

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarafie tert
sustin6tor profesional

prezentot prezentat prezentat prezentat

Aviz pentru
participare la
licitaliile publice de
lucrlri din domeniul
construc{iilor gi

instalatiilor:

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarafie cu
privire la
specialiqtii atestafi
in construcfii, care

activeaz[ in cadrul
intreprinderii

prezentat prezentat prezentat prezentat

CertificaV decizie
de inregistrare a
intreprinderi i/Extras
din Registrul de
Stat al persoanelor
iuridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat privind
lipsa sau existenfa
datoriilor la Bugetul
Public Nafional,
eliberat de
Inspectoratul Fiscal

prezentat prezentat prezentat prezentat 1

Certificat de
atribuirea a contului
bancar, eliberat de
bancl de{inltoare
de cont

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarafie privind
perioada de garanfie
asupra lucrdrilor de
cinstructia

prezentat prezentat prezentat prezentat

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn confurmitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentot, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

4

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



Denumire
a lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(f,ara

TVA)*

Cantitat
e$i

unitate
de

mtrsurtr

Corespundere
a cu cerin{ele
de calificare

Corespundere
acu

specificafiile
tehnice

Lucrari de
constructie
retelelor
exterioare
de
canalizare
transa-3 si
transa-6 in
orasul
Ialoveni

SRL ,oProsperus Cons" s880000.33
Conform
caietului
de sarcini

+ T

CompaniarrTermosiste
mot

SRL
7107932.10

Conform
caietului
de sarcini

T +

SRlrrVipart Plus" 7204648.29
Conform
caietului
de sarcini

+ +

SRL,rAdrica" 811074s.91
Conform
caietului
de sarcini

T +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinyele de caliJicare" Si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+ " tn cazul corespunfurii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarittrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite ln documentafia de atribuire (inclusiv justilicarea pretului anormal de
sctrzut) s-a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitattr Rezmatul rtrspunsului
operatorului economic

12.09.2022 SRLrrProsperus Constt justificarea prefului de
scAzut

Scrisoarea nr.25 din 16.09.2022
se anexeaza

9. Ofertanfii respin;i/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifictrrii
Nu sunt

10. Modalit 
^tea 

de evalu are I ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile tr
Alte limitari privind numf,rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I



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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Cosnrl cel mai scilzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre1 o
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

12. Informagia privind factorii de evaluare aplicefi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor : cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalutrrii ofertelor
Modifictrrile operate

14. in urma examintrri, evalutrrii gi comparlrii ofertelor depuse ln cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Ahibuirea contractului de achizilie publicl/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizifie public[:

in temeiul art. 7 | alin. lit

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mtrsurtr

Preful unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(f?ir[ TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrari
constructie
retelelor
exterioare
canalizare
transa-3
transa-6
orasul
Ialoveni

de

de

si
in

SRL
,rProsperus
Constt

Conform
caietului
sarcini

5 880 000.33 5 880 000.33 7 056 000.40

Argumentare:



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

(Informarea operatorilor economici implicasi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realize.azd tn confurmitate cu prevederile art. Sl ai tegii nn. l-St ai, S irti,
2015 privind achiziliile publice)

Z 6 zile in cazul transmiterii comunio-Arii prin
mijloace electronice si/sau fax I

ll zile in cazul netransmiterii comunicdrii
n miiloace electronice $i/sau fax a

r ll zileincazultransmiterii c@
mijloace electronice si/sau fax I
J 16 zile in cazul netransmiterii comunic**ii

n mUloace electronice si/sau fax c

Q3l.e-ctati 
t*r-nerytl de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3 iutie2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conJbrmitate cuprevederile TITLULUI IV Capitolut I (Calcutarea TermenululLt C",aut"iii"ilrt neiullicii uotaoral.

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru lncheiat:

Denum irea operatorului
economic

Data transmiterii Modalit atea de transmitere

SRL,,Prosperus Cons" 20 septembrie 2022 e-mail.
Com paniarrTermosistem "SRL 20 septembrie 2022 e-mail.
SRL,,Vipart Plus" 20 septembrie 2022 e-mail.
SRL,,Adrica" 20 septembrie 2022 e-mail.

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile previzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015
rivind achizitiile publice

In cazul in care valoarea estimatf, a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevf,zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3l din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

ere/
Cu capital

striin

Numtrrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru
filrtr TVA

s 880 000.33

inclusiv TVA

7 0s6 000.40

SRL
,rProsperus

Cons

Intreprinde
rea:
Cu capital
autohton

tt4 t0.r0.2022 45200000-9
3t

decembrie
2023

18' Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tncazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tncheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pritru care oi lort )phcate criterii de durabilitate):



Pfin prcZenta dare de seamd, gapul de lucru declafi cd temenul de asrcpare pentu tncheierca

contr;crului/confiactelor indicde afost respectal (extept nd caurile prevdzute de aint 32 alirl (3) al Legii nt.

I3t din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd tn cazul depunefii contertqlilot ,Ysau
rcceplionfuii rupoafielor de monltofizarc, aceaslea aulost examindle li solulionate.

prln prczenta darc de seamd" grupul de lucru pentru achtzilii conthmn corecdtudinea destdgwdrii ptocedurii

de achizw fapt Pentu care poafid rdspundere eonfornt prcvederilor legale tn vigoare

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

A* &q ehi la L-u--
(Nume, Prenume)

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

@ANq Nu

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contractlcontracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicali sumo 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-Pretr tr

Cel mai bun raport calitate-cost n



DARE DE SBAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.6 din 11.10.2022

V
!
!

Date cu privire la autoritatea contractantd:

ionald Transport Auto
Denumirea autoritfl{ii con1l49!44!9

Mun. ChisinduLocalitate
1008601000617

indu, strada Aleea tQdrii ng!
022-320-960Numir de telefon

Numir de fax
i ubea.vasiIe(Eanta. gov.md

Adresa de internet
Vasile JubeaP-^o"n" d. 

"""taet 
(nume, prenume, telefon,

privire la procedura de atribuire:

ffieluri Vllicitalie deschisd n Altele:Tipul procedurii de

atribuire aplicate
Procedura de achizi{ie

Bunuri n Servicii M Lucrdri nfipul obiectului
contractului de achizifie/
acordului-cadru

icd Post-imPlementare a SIA e-AT
(s istemul Informational Automatizat e-Autorizalie Transport)

Obiectul achizifiei

72315000-6

Expunerea
motivuluiltemeiului
privind alegerea
procedurii de atribuire (in

cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia

Nr: 21063806Procedura de atribuire (se

va indica din cadrul
portalului guvernamental

Platforma de achizi{ii

MDa nNu
Procedura a fost iiiclusi
in planul de achizifii
publice a autoritllii
contractante

Litk"tt 
"At* 

planul de achizifii publice publicat:

https ://anta. gov.md/sites/defauitlfi les/Plan%20achizitii%20ANTA'pdf

Data:-Anun{ de intenlie Publicat
in BAP ( Link-ul:-



Tehnici gi instrumente
specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem
nCatalog electronic

dinamic de achizilie Mlicitatie electronicd

Sursa de finan{are EI Buget de stat; nBuget
nAlte surse: [IndicayiJ

CNAM; lBuget CNAS; lSurse exteme;

Valoarea estimatl (lei, Jdrd
TT/A)

292000,00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cozul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documentafia de atribaire: Nu este cazul

(Se vo completa tn cazul tn care aufost operate modfficdri)

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
cdtre operatorii economici:

Data solicitirii clarifi cIrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

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

[Indicafi sursa utilizatd ;i data pubticdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limitl (data 03.10.2022rora13:00), a depus oferta un singur ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. S.C. Alfa soft S.R.L. 1005600040624 Oxana COROBAN

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.C. Alfa soft
S.R.L.

&
Documentele de atribuire

va consmna prin: prezentat, neprezentet, nu corespunde)
Oferta Ptezentat
C e rt iJic at d e efect uu re
sistematicd o pldlii
impozitelor,
contributiilor

Prczentat

Extras de la Camefa
inresistrdrii de Stat

Prczentat

Informagii despre
ofertant

Prezentat

Documentul unic de
achizi|ii european
@AAE)

Prczentat



Declaralie privind
dotdrile specitice,
utilajul li
echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzdtoare fl
contractului

Prczentat

Declara(ie privind
personalul de

specialitate progus
pentru implementarea
contractului

Prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentatia de atribuire ;i se va consemno prin: prezentat, neprelentat, nu corespande (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

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

* in cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile

tehnice" , se va consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tll cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut)
s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(fhrd

TVA)X

Cantitate
qi unitate

de
masura

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Servicii de

suport gi

intrelinere
tehnicd a SIA

e-AT
(Sistemului

Informafional

Automatizat
e-Autorizafie
Transport)

S.C. Alfa soft
S.R.L.

290400.00 3luni + +

Data
sollcltaru

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
oneratorului economic

05.10.2022 S. C. Alfasoft S.R.L Prin Scrisoarea ANTA
m.03171-8212, in
legdturd cu participarea
unui singur operator
economic S. C. Alfasoft
S.R.L., la achizilia cu
nr.21063806 din
15.09.2022 privind
achizilionarea serviciilor
de suport qi intrefinere

tehnicd oost-irnplementare

Prin urmare, s-a stabilit cd

documentele de calificare vor fi
vizibile dupd obJinerea statutului

,,in considerare,,.



a SIA e-AT" care a
incircatd doar cererea de
intenlie, ceia ce nu era
suficient pentru a rnliza
oporturitatea de atibuire a
aclttnfei respective, a fost
solicitatd prezentarea
documentelor in Anunt
(documentafia de
atribuire), la adresa
electronica
iubea.vasjle@anta.gov.md.
pindla 07.10.2022.

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i: nu au fost

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile M
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

X'actorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul nr Ponderea



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

Atribuirea contractului de achizijie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

l5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I af Legti nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimati a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile pub I i ce

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdiii

_ !4n mijloace electronice si/sau fax n
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin rlijloace electronice qi/sau fax n

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

17. Contractul de achni{ielacordul-cadru incheiat: /

Denumirea Iotului Denumirea
operatorului

eeonomic

Cantitate qi
unitate de
mEsurI

Pre{ul
unitar

(fnr5 TVA)

Pre{ul total
(fErI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Servicii de suport gi

intrefinere tehnicd a

SIA e-AT
(Sistemului

lnformalional

Automatizat
e-Autorizalie
Transport)

S.C. Alfa soft
S.R.L.

3luni 290400.00 290400,00 348480,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.C. Alfa soft S.R.L t0.10.2022 e-mail
i ur i e c o r o b an @alf as oft .md
;i Ia adresa Mun. ChiginIu,
str. Vasile Lupu nr.30

Valoarea contractului
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18. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenal de aqteptare pentra tncheierea
contractulai/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de urt. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestuliilor gi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizsre, aceastea aufost examinute gi solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lacra pentru achizilii confirmd corectitudinea
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Sergiu Cecoi
(Nume, Prenume)

f"lfiT 
aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizifii

NU

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

;:lll"l-'Y.al 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii

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-pretr n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Et ilifiaff" ji



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice п

de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire tr

NT. 11 din 06 octombrie 2022

Dale cu privire Io autoritatea сопtrасtопtd:

consiliul raional cahulбепumirеа autoriti{ii срц!tдý@д!g
mun. CahtrlLocalitate
1007601010297
,".,". C"h"l, str. Piata Independentei, 2

0299lз|4||Numf,r de telefon
0299122058Numir de fax
achiziti icrc ahul(D, gmai 1. соm

E-nrail ofici:rl
Cahtrl.nrdAdresa de internet
Мirоп MilT ail, 0299128441

aclr i zi t i i с rс alru l (D, grдq1!99 nt
Р..r*"" de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

Date ctt privire Iп рrосеrlurп cle atribuire:

ffi rе{uri Blicitalie deschisй

пАltеlе: [Indicati
TtprI proccclurii de atribuire aplicate

Р rосеdurа cl е асhizi{iqщрý!ФД
Вuпuri п Seтvicii п I-,ttcriri пTtp"I .bt..t"bi contractului de 

_ 
achizi{ie/

acordului-cadru
intretinёre periodicб Ei reparalii laLucrlri de

druпrul 1оса1 L665 R34 Lагgа Noua-RumeaObiectul achizi{iei

45200000-9

Ец-*r.а *otivului/temeiului privind
alegerea рrосесIurii de atribuire (i1 cazyl

прГirаrti altor proceduri dесdf licita|ia

deschi,
ocds-b3wdpl-Щffiirе (se vа iпdiса diп cadrul

por|ctltltti guvеrпаmепtаl

1 ч 1 |, 1 у . l l,t l, !цd е!,g,о l,цц0
ffiender.gov.md/tenders/ ocds-

b3wdpl-MP-1661 5 t 1 8543 17?tф,
Data рrrЬliсагii: 26.08.2022
. 

".hi"itii.*cl; 
п e-licitatie.md; л yptender,md

ПtltlЬrm:r de nchizitii publice utilizatй
п I)a п Ntr
Lt"k"l' cйtre рЙul de aclrizilii prrblice prrblicat:

https ://cahul. md/cate go rylachiziti i -ptrblice/plan-

achizitii/

Рrосесlurа а fost inclusi in рlапul de

пchizi{ii publice а ачtоritй{ii contractante

Бuпt de tntЙ{ie publicat in ВАР (dupd caz)
Link-trl:
ffirt.- dinamic de achizilie

пLicitatic electronicir пСаtаlоgеlесtrоft
'Г.hrt.Цt t*trumente specifice de atribuire
'dшэd caz

,U"g.t d. ,trrt; ,Btrget CNAM; пВugеt CNAS;
пSuйе externe; пАltе Surse: [Fопdul Ecologic

| 249 979,91 |el

Sttrsa de fiпап{аrе

Valoarea estimatti (lei,.fdrd ТVД

l\т

Cod СРV

Data:



с t ar ilic d r i р r iч i п cl do с umе пt ali а d е alr ib uir е :

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

EЙ*Й;*t"й а solicitf,rii de

сlirrifiсаrе

@ispunsului

Moclфcdri operate iп сlосuплепtа|iа de atribuire:

ilit (сtоlч t6.09.2022, oro 14:00), s-o cleptts 2 (dоud) ф'еrlе:

Б.овэпL з0.08.2022

Nu este cll119ý9ut

ilН:ЁЙ;iii;;;; ;vem asfalt de uzura de 2,5

сm este ilegala, modifioali ча rоg caietul de sarcini

in .оп.оr.lfuо .u l,gi,lutiu i,
de citit bazaА fbst cotltisl gгеý

поrmаtiчl Dt} lб в " ьо,о tloгtTativit DВlбI,{ deci

stratulde аsfыt este de 4 сm,

Б,oazozz, з9.0ý?92
йtu t.arrsmiterii

ffimpublicdrii][Iпdicayi sursa utlllziffiijloacelorde
intormare Glyp! эаz.

Йai *ri,,ur drul de zile ];iffiеrе Ei deschidere а

оlЪrtсltlr рrе|uпgit (duрd с

pfi п ti l п tеrпеп u1-1iпlil
IDNo Asocia{ii/

administratoriiffiieconomic
SA Dtr,tt,tlttгi Cahttl

Зд oKtzoNTUL-LUX

Nr.
Crup а. actionari

/Steйnitб Ion

бЙdr;Бй'
BOIATIUC
ALEXANDR

100360з151541

юб560юO9ззz

1.

1

3. de ciilre

ffirfthсlepusesiсlocumепreledecalфcаreqiоferепteDIIAЕprezепlпte
operatorii ecoпoпtici: : - -_л;л-.,i.,i -лл-л,-i.

Dепumirе dосumепt SA Dr.rrnuri Cahul

stituie oferta

ча сопsmпа рriп: p;;e;til,пе
"еzепtttt

пеrеа telrnictr ,ezetllctt

РЙu-п.r.ulЦцqц.i*1 zепtаt
prezetltatiu соrеsрuпdе

Gаrапliа pentru оfеrtб

й.u*.пtе de calificare

5g va сопsеmпа рriп: рrеzепtа!, перrеzе

prezeпtatоUдв - Documentul
Unic de Aclrizi{ii
Еltгореаtr, арrоlэаt ргiп
огсliпul Mirristerului
Finantelor n!,12I20N



prezeпtat0rеZепtаt
prezeпtat

Frорuпеrе týЦццё prezeпtat
Рr"р*r"r." Лпапсiаr1(
Devizele пr. 3,5,7). prezeпtat
гдrрr-ея de narticioare prezeпtclt

prezeпtat prezeпtal
Gararr{ia pentru ot-efi а

2% - emisl de o banc1

С orrreгcia16, acreditati in
RN4. prezeпtal
Dесlага!iе privind
valabilitatea оf'сrtеi - 60
.ilp

prezeпtat

prezeпtat prezeпtat
Gгаfiс de ехесutаrе а

ltrсгirгilог
рrеzепtаt

Dесlагаliе privind
ехрегiеr"r!а sinrilaгi.
сопfоrm pct.40 din
ciocumenta!ia standard

| реirtгrr геаlizаrеа

I achiziliilor publice de

lltrсгагi.

prezeпtal

preZeпtat
бесlаrаliе privind
dоtбгilе specifice ,

utilфul Ei echiparrrerrtul

llecesar pentrut

irrdeplinirea
согеsрutrzltоаrе а

сопtrасtului ==-

preZeпtat

рrеzепtаtD..1arulie privirrd

регsоrrаlul de specialitate

ргорLls репtгu
implementarea

l contractullli 

-

prezeпtat

prezeпtat
Гi rИ s,-,bcontractan{ilor

Ei partea /рirlilе din
сопtrасt саrе srtnt

irrdeplirrite de аq9ý!9g_

prezeпtat

prezeпtat
Infornralii privind
asocierea

prezeпtat

рrсzепtа|
Angajament ter!

sustirrйtor financiar

prezeпtat

prezeпtat
Бgajament pгivind
sus[irrегеа telrnic1 Ei

пгоfеsiопаlй а

Ь Гeгtanttrltri/grrrptrlrri de

орсгаtогi ecotromici -
dupit caz;

рrеzепtаt

prezeпtctt
Ъесlаrаliе tеr! strs!inltor
tehnic

prezeпtat

рrеzепtаlDeclaralie ter! suslinltor
ргоfЪsiоr-rа1

prezeпtat

prezeпtat
Aviz pentru parttctpare

la 1icitaliile prйlice de

ltrсrйri dirr domeniul

prezeпtat



constructiilor qi

instalatiilor, drumuri ;

cifra de afaceri anual1,

регiоаdа anului 202]r

prezeпtat рrеzепtаl

prezeпtatcifia de at'aceri medie
atrual6, perioada ultimii
З апi

prezeпtat

рrеzепtаtDisponibilitatea de lэапi

liclrizi, enrisй de о Вапсй
с опrегсiаlб асrеditаtй iп
ltN4,

prezeпtat

сегtifiсаt de

corrtbrmitate ale

ргinciраlеlоr rT rateгialele
lrtilizate (beton, ciment,
Ьогdtrгй" asfalt etc.)

prezeпtat рrеzепtаl

рrеzепtаlLichiditatea gепеrаlй
(rrivelul minin. de

liclriclitate ntt nrai mic de

lз0%)

рrеZепtаt

Сегiп!е sttplinentare
oblicatorii

prezeпtat prezeпtat

certitjcat de atestare
telrnico - ргоfЪsiопаlй
(diriginte de Earrtier-
сопstгttс!ii rutiеге)

prezeпtat рrеzепtаt

рrеzепlа|Dovada iпrеgistrйгii

рсlгsоапеi jtrridice, iп
сопfогmitаtе ctt

ргечеdеrilе legale din

!ага irr саrе ofertantul
este stabilit

рrеZепtаt

Dесlаrаliа privind
сопf'irmаrеа
Ьепеfiсiагilоr efectivi qi

пеiпсаdrаrеа асеstоrа in
sittra!ia сопdаmпЁrii
pentrr,t рагtiсiраrеа la
rctivititi ale trnei

I

l oгgltlltzlt!tl satl gгtlраrl

| сгiшiпаlе, репtгrt

] согrrрtiе, Гrаrrdа ;i sau

l stllilагс de bani.

рrеzепtаt prezeпtctt

certitlcate Iso
900l :20l5

ISo
140001 :20l5

ISo
45001 :201 8

перrеzепtаt рrеzепtаt

сегtiflсаt de еfесtuаrе
sisternaticl a plйlii
irrrpozitelor,

prezeпtat рrеzепtаt

4



corrtribu{iilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal
Original - Eliberat de
serviciul Fiscal de stat
valabil сопГrrmаt prin
aplicarea semnбturii
electronice Obligatoritt.
Recon-randбli la
CorT tгactele prezentate

реlrtгu demonstrarea
ltrсгйгilог sinrilare
exectttate in ultirnii 3 ani
(201 8-202l ) - cel prrlin
з reconrandtiri

prezeпtat рrеzепtаt

(Iпfоrпла!iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate Se vа iпdiса tп сопfоrпlitаtе сu сеriп|еlе diп

dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezeпtot, перrеzепtпt, llu соrеSрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdе сеriп|еlоr de calфcare))

* iп cctzrtl utilizёirii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespl.lпderea cu сеriп|еlе de саlфсаrе" 1i "Соrеsрчпdеrеа сu specфca{iile
tеhпiсе" , Se vа сопSеmпа рriп; ,,*" iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" il1 cazul rlecorespuпderii)

Репlrч еIuсiсlпrеп uпоr пeclaritd|i saa сопlirmаrеа uпоr clote рri,уiпd corespttttclereu ofertei сu сеriп|еlе

stubilite tп rlосumепtп|iп cte atribuire (iпclusiv justiticareп pre|ului ttпоrmаl de scitzut) s-п soli.citat:

О fe rl п п| i i r es р i lt ; i/rles са lili са! i :

Dепumirеа оDеrаtоrчlчi есопоmiс Motivul respin gеrii/сIеsса lifi cririi
Dгutrrttri Cahul SA Nерrеzепtаrеа infoгtrraliei solicitate

Modulitoteu de ечuIuпrе о o|ertelor:

рспtru fiесаrе lot п
I)епtгtt nlai multe Iоturi cumulate п
репtгчt toate lottrrile п
Дltе linritiri privirrd пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi оГеrtаtlt: [Iпdiсаli]

Iп.|tlrпu|iп privittd corespuпdereп oferlelor сч сеriп!еlе solicilпle:

I)спuпrirеа lotului
Denumirea
operatorului

есопоmiс

Рrе{ul ofertei
(йrй ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsurй

Соrеsрчпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Luсrёri de
intre}irrere periodicё
qi reparalii la
drumul local L666
Zirrre9ti-Baurci
Moldoveni

SA
oRIZoNTUL-
LUX

190 402,84
MDL

1 r"rnit

соrеsрuпdе corespunde

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economii Informatia solicitatй Rezmatul rispunsului
ореrаtоrului economic

26.09.2022 Drumuri Cahul SA Docttmente се nll all
fost prezentate

Ntr а fost prezentat intreg
pachetul de docunrente

2|.09.2022 SA ORIZONTUL-LUX Documente се nll atl

fost prezentate
А fost prezentat intreg pachetul
de documente,



Justil'rcarezr deciziei de а nu atribui contractul ре lottrri: _este ttn obiect integrtl

CriteriuI de alribuire прIiспl:

Рrе{ul cel mai scizut п
costul cel mai scбzut п
Cei rrrai lэttп raport calitate-pre! п
Cel nrai bttn rароrt calitate-cost п

I пfо r п ш | i о р r iv i п d fпсtо r i i d е еv а l u are ар l ic а| i :

(Se vc completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel паi Ьuп raport calitate-pre|
scttt cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic l Total
Denumire factorul l Ponderea

Denunrire fасtоrul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denltmire factortrl 1 Ропdеrеа

Denumire fасtоrul rt Ропdеrеа

R е еч а l uurаа olbrlel or :

(Se vct сопlрlеlсt iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

П{оtiчuI rссl,аIuirii ofertelor
Modificбrile опеrаtе

iп ur,пч exotttiпйri, ечоluйrii Ei сопryаrdrii ofertelor depuse iп спdruI procedurii de ulrihuire s-u decis:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

Iпfоrпшrеа operatorilor есопоmiсi despie deciziile grupului de Iuсrч репlrч пcItizi|ii:

(Itфrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп conformitate сu prevederile art. 3l al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l 5 рriл,iпd achizi|iile publice). Termenul de are репtru iпсlrеiегеа contгacttrlui :

Atribtrirea contra ttllui de achizitie publicё/acord ului-cadru
Dепumirеа

IotuIrri
Denumirea
operatorului

economic

cantitate
;Гuпitаtе
de mйsurй

Preful чпitаr
(fйrit ТVА)

Рrе{чl total
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Lucrбri de
iпtrе!iпеrе

реriоdiсй Ei
rераrа{ii la

drrrmul local
L666 ZirneEti-

Baurci
Moldoveni

SA
oRIZoNTUL-

LUX
1 ur.it l90 402,84

MDL
l90 402,84

MDL
428 483,40
MDL

Dепumirеа ореrаtоrчlчi
economic

Data transmiterii ModaIit:rtea de transln itere

SA ORIZONTUL-LUX 27.09.2022 Еmа
Dгtlmuri Cahtrl SA 21.09,2022 Еmа 1

й б zile iп cazul transmiterii соmuпiсirii
riп miiloace electronice ýi/sau fax п

iп cazr*rl itr саrе valoarea estimatё а contractului
este nrai micй decAt рrаgurilе рrечйzutе |а art.2



alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 20l5
pгivind aclrizitiile publice

п 11 zile in cazttl пеtrапsmitегii comrrnicбrii

рriп miiloace electronice ýiisqц fuIд__
iп caztll in саrе valoarea estimatё а contractului
este egalё sau nrai mare decбt pragurile
prevйzute la аrt. 2 а|iп. (З) al Legii пr. l3 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publige _

п l l zile in caztt
miiloace electron

transmiteгii comunicйrii рriп
се 9i/satt fu* о_

п 16 ziie in caztrl netransmiterii comuniclrii
prin miiloace еlесtrопiсе Ei/sarr fах п

(selectayi tеrmепti de asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prellёt.zttle cle Legect пr, ] 3] diп 3 iulie

20t5 рr:il,iпсl achizi|iili pi,tbltce, iйсlusiу а tеrmепеlоr cle ct;lepl(re, .le e.fcc|ttectzй iп соп.ftlrпlitсttе ctt

prel,e'clerile TITLL]LUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепtfui) al Codulti Ciyil ctl RePublicii Moldova).

С о п lr uсl u I d е ос tt izi I ie/rtcor d ul- с пtlr u i пс lrc i at :

Iпfоrпut|iа рriчiпсl ocltizi|ii publice durabile (uchiziyii verzi) (rubricп dаtri se сопtрlеlеuz.Й rlОПr itt cttzttl itt

cire lп jroinrlura cle achiziiie рuЬliсd aufost ap!icate crilerii de durпbilitale Ei s-a iпсhеiпl cottlracl/cotllrocle

репlrч lot/loturi репtrч care aufosl aplicate criterii de durabilitпte):

Delrulrriгea
оllсrirtогuIчi

economic

lпtrерriпdеrе
а:

Cu capital
autoltton/
Сu capital

пr ixt/:rsociere/
Crr capital

stгriin

Numйrчl
qi data

contractului
/ acordului-

саdrч

Cod СРV
vаlоаrеа сопtrасtului

теrпrеп de
v:rIabilitate

al
contrirctului
/:rcord ului-

cirdru

fйrf, ТVА iпсlusiч ТvА

SA
oRIZoNT
UL-LUX

Cu capital
autohton

38/l
]6.1 0.

2022
452зз|42 -

6
1 190 402,84 l 428 483,40 з1,.|2.2022

лrr lbst aplicate criterii репtru achizi{ii publice clurabile (achizi(ii
T,егzi)?

(DA/l\rU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТYА din сопtrасt/ contracte а

lotrrlui/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de

drrrabilitate (|ei MD);

c*t"' Срv al lotrrlui/loturilor репtru саrе аu fost aplicate сritеrii
dc dtrгabilitate:

cI.iteгiul tle :rtгiьuiге репtru lotul/loturile репtru с:rrе au fost

a1llicnte t, riterii de cI urabilitate:

Рrе{rrl cel rnai scёzut п

costul cel mаi sc5zut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п

Cel rnai Ьuп гароrt calitate-cost п

рriп рrеzапtо rlпrе de seamd, gruрul cle lucra cleclarii сd tеrпrcпlil de пEteplare peпlrlt iпcheiereo

coпlrrrclttltti/coпlroctelor iпсliсаtе пfist respectat (ехсерtiiпс! сошrilе previizttte rle arl. 32 оIiп. (3) aI Legii пr,

1з1 rliП з iutie 2015 priviПcl achizi|iile publice )l РrеСUm qi сd iп cozHl depttпerii cotttesta|iilor qi/sпtt

rесер|iопdrii rapoarlelor cle пюпitоrizаrе, aceastea au fost exoпtitlпle qi solu|ioltale.

Рriп рrеZеПtо clare cla sеuпtit, gruрul cle luсrч репtrч acltizi|ii соtфrmй coreclitttclitteu destiisurйrii procedurii

cle пihizЦiе,fарl 1лепtrч care poartd rdspuпclere сопfоrm prevederilor legпle iп vigoпre,

Conducltorul grupului de lucru репirч achizi{ii:

?-
(Numе, Рrепumе)





























DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 81 din 03.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate inun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achiziții.dglca(a>,cmc.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(3.cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă 
X Altele: [procedura de reofertare în urma 
semnării acordului-cadru]

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

Bunuri Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Reparația acoperișurilor la blocurile de 
locuințe

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (7w cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Conform planului de achiziții

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1623938649387
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp  1 -MD-
1623938649387
Data publicării: 17.06.2021

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

□ Da □ Nu
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/

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: 18.01.2022
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

X Acord-cadru aSistem dinamic de achiziție X 
Licitație electronică oCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 12 780 110,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

http://www.dglca.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/


Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii
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 13.09.2022 ora 10:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO
Asociații/

administratorii

1. „Danstar Evolution” SRL 1018600006831 Hamițchi Segiu
2. „Maistcons Grup” SRL 1003600151780 Carabadjac Victor

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))

Denumire ofertant/candidat

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

„Danstar 
Evolution” SRL

„M
ai

st
co

ns
 

G
ru

p”
 SR

L

Deviz de cheltuieli (Formular 3, 5, 7) prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o 
bancă comercială - 1 % din valoarea estimativă 
stabilită

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 
lucrare

Corespunde 
re cu 

cerințele de 
calificare

Corespundere 
a cu 

specificațiile 
tehnice

Lucrări de reparație a 
acoperișurilor la blocurile

SRL „ 
Maistcons

3 881 246,22 7 + +



* In cazul utilizării licitafiei electronice se va indica pre/ul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice ", se va consemna prin: „ + " în cazul 
corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)

1
de locuințe din sectorul 

Botanica
Grup”

2

Lucrări de reparație a 
acoperișurilor la blocurile 
de locuințe din sectoarele 

Ciocana și Centru

SRL 
„Maistcons 

Grup”

3 970 386,75 + +

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:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
„Danstar Evolution” SRL Oferta financiară depășește cu 30% valoarea estimată a 

achiziției

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:



Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 
lucrare

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Lucrări de reparație a 
acoperișurilor la 

blocurile de locuințe 
din sectorul Botanica

SRL „Maistcons 
Grup”

1 621 600,28 3 881 246,22 4 657 495,464
1 857 476,90
1 438 519,60
1 865 274,14
1 321 059,63
1 205 557,10
1 571 758,60

Lucrări de reparație a 
acoperișurilor la 

blocurile de locuințe din 
sectoarele Ciocana și 

Centru

1 629 712,15 3 970 386,75 4 764 464,10
1 438 519,60
1 791 875,57
1 574 851,66
1 700 576,24
1 154 550,73
1 195 892,65
1 485 033,05

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 „Maistcons Grup” 20.09.2022 e-mail

(informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2013 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 achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractulu 
i/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru
fără TVA inclusiv 

TVA



SRL Cu capital 
autohton

13-CS/22
Maistcons din 45200000-9 7 852 257,91 9 422 709,5 31.12.2022
Grup” 21.09.2022

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):

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

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: -

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV





DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 83 din 06.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chisinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achizitii.dglca(o).cmc.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 □ Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă 
X Altele: [procedura de reofertare în urma 
semnării acordului-cadru]

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

Bunuri Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrări de schimbare a tâmplăriei din PVC la 
blocurile de locuințe

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (7w cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Conform planului de achiziții

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

Nr: OCds-b3wdp1-MD-1624462001543

https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdpl-

MD-1624462001543

Data publicării: 23.06.2021

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

□ Da □ Nu
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/

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: 18.01.2022
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

X Acord-cadru aSistem dinamic de achiziție X 
Licitație electronică nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 561 270,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1

http://www.dglca.md
mtender.gov
https://mtender.gov.md/tenders/
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/


Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Dată 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 15.04.2022 ora 10:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/
administratorii

1. SRL „IQ Fenster” 1017600025172 Toma Cătălin
2. SRL „LivartPrim” 1012600038364 Carabadjac Artur

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

(Informa/ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerin/ele 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

„I
Q

 F
en

st
er

”
SR

L

„L
iv

ar
t P

rim
” 

SR
L

Deviz de cheltuieli (Formular 3, 5, 7) prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o 
bancă comercială - 1 % din valoarea estimativă 
stabilită

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul 
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 
lucrare

Corespunde 
re cu 

cerințele de 
calificare

Corespundere 
a cu 

specificațiile 
tehnice

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la

SRL „IQ 
Fenster”

862 386,59 8 + +

2



* 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)

1
blocurile de locuințe din 

sectorul Rîșcani
SRL

„LivartPrim”
669 501,42 8 + +

2

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe din 
sectoarele Centru și 

Ciocana

SRL „IQ
Fenster”

761 386,62 5 + +

SRL
„LivartPrim”

778 103,20 5 + +

3

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe din 
sectorul Botanica

SRL „IQ 
Fenster”

798 974,19 6 + +

SRL
„LivartPrim”

817 545,10 6 + +

4

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe din 
sectoarele Buiucani și 

Botanica

SRL „IQ 
Fenster” 1 008 756,24

7 + +

SRL
„LivartPrim” 774 976,17

7 + +

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:

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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 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)
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14. în urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 
lucrare

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe 
din sectorul Rîșcani

SRL „LivartPrim”

1 54 278,70 669 501,42 796 012,98
1 109 454,30
1 30 786,13
1 101 424,48
1 87 198,06
1 137 817,90
1 85 946,19
1 56 438,39

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe din 
sectoarele Centru și 

Ciocana

SRL „IQ Fenster”

1 371 313,45 761 386,57 913 663,88
1 98 670,55
1 47 084,45
1 73 958,07
1 170 360,05

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe din 
sectorul Botanica

SRL „IQ Fenster”
1 139 768,27 798 974,47 958 769,364
1 73 866,37
1 97 462,58
1 170 360,05
1 170 360,05
1 147 157,15

Lucrări de schimbare a 
tâmplăriei PVC la 

blocurile de locuințe din 
sectoarele Buiucani și 

Botanica

SRL „LivartPrim”
1 150 569,40 774 976,17929 929 971,404
1 73 187,58
1 78 247,79
1 78 247,79
1 100 768,08
1 239 167,26

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
„IQ Fenster” SRL 23.09.2022 iqfenster(a)jnail. ru
„Liv Art Prim” SRL 23.09.2022 livartprim(fl)gmail. corn

(informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii 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

□ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □
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(Selecta/i 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).

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

□ 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 achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractulu 
1/ 

acord ului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru
fără TVA inclusiv

TVA

„IQ Fenster” 
SRL

Cu capital 
autohton

22-CS/22 
din 

04.10.2022
45200000-9 1 560 360,81 1 872 432,97 31.12.2022

„Liv Art 
Prim” SRL

Cu capital 
autohton

19-CS/22 
din 

04.10.2022 45200000-9 1 444 477,56 1 733 373,07 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):

Prin prezenta dare de seanță, 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 recepfionării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfăș 
poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

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/Ioturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: -

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV

ie, fapt pentru care
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model-tip

DARE DID SEAMA
de atribujire а contractului de achizilii publice
de inchejLere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

пr.бб din 2'7.09.2022
tractantй:

3. Сlаrifiсйri privinrt documenta{ia с|е atrilluire: NU лU FOST

Data solicitirrii clarilicйrilor
Denumirea operatorului econornic.

й
a
п

Date сu rе la ачtоritаtеа contractan
Denumit,ea autoritйtii сопtrасtапttе IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfiцlч fýi-{' _

Localitate MD-2068 mun. Chi9inlu, str. A.lecu Russo, l l
IDNo 10036001 52592

Adresa mun. Chiginбu, str. Alecu Russo, 11

Numйr de telefon 022441185,0224з82з7

Numir de fax 02244||85

E-mail oficial щhizitii. sf,treime@)gmail.com

Adresa de internet wwrлr.treime.md

Persoana de contact (пumе, рrелшmе, tеlфп,
e-mail)

Tatiana Hainilchi

rа de atribuire:
пСеrеrеа ofertelor de preluri ИLicitalie deschisii
пАltеlе: flпdicati

Tipul procedurii de atribuire apllicate

Рrосеdurа de achizitie
Bunuri И servicii п Luсrйri гзTipul obiectului contractului de achizi{ie/

асоrdчlui-саdrч
СопsumаЬilе Ei piese de schimb репtru dispozitiv,e

medicale (suрlimепtаrе) репtru апul 2022
Obiectul achizi{iei

33 1 40000-3

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul

aplicdrii altor proceduri de,cdt licitalia
deschisd

Nr 2I0б1377Гrоiеdurа de atribuire (se va iпа|iсtl diп cadrltl

роrtаlъlui g,uvеrпаmепtсtl

www.mteпder,gov.md,)

t-l"but, https://mtgnder.garlmфgndeýlgýdsi:
|216з10\)6.|

10.08.2022

Platforma de achizi{ii publice u{,ilizati
йDа пNu

Рrосеdurа а fost inclusй in рlапul de

achizi{ii publice а autoriti{ii contractante
t.ink-ul cltre planul de achizi!.ii publice publicat:

Гпuп1 de inten{ie publicat in BultP (dupd caz)
Link-ul:
пДсоrd-Саdrr, пSistem dinamic de achizil,ie

ИLicitatie electronicё пСаtаlоg electronic
Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuiге

ilBuget de stat; ИBuget CN,,\M; rBuget CNA!];
пSursе ехtеrпе; ЙAlte surse: ,Surse proprii

Sursa de finan{are

1 703 041,66Valoarea estimati (ei, fdrd TVz!)

2 Т)яfр clr nrivire la

Nr:

Cod СРV



Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii cle

clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rispunsultli
Data transmiterii

4. Modificflri operate iп documcnta{ia de atribuire: NU AU {qST
'а iп cazul iп care аu

Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iп{Ьrmаrе (dupa

caz)

Теrmеп-limitД cle depunere qi deschidere а ofertelor
prelungit (dupd c,az)

боfi5. Рiпй la termenuI-Iimitй (d4!irL 05.09.2022, orrl 13:00), ач depus оlЪrtа,lб оtЪrtg

Nr. Denumirea ореrаtоrчlui есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1

2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

]2
13
]4
15
16

Neotec SRL
Labromed Laborator SRL
дlmiсоm-Тесh SRL
iM,,Dutchmed-M" SRL
дпсоtес-Sistеm SRL
DataCoпtrol SЛl,
ЕснIрдмЕD-рaUS Sлl,
Oxivit mеd SRL
GBG-MLD SRL
ICS Еуесоп Medical SRL
ICS Diamedix Impex
дЕLо GRUP
Tetis Iпtеrпаtiопаl Со. SRI
Рhаrmопу
дсsеаl Gaz SRL
дlех Staпdard SRL

1002600048135
10]2600001 177
] 0206000 ] 704 1

1009б00033367
1()03б001]9209
1 00з600007935
1003б00077677
] 007600044280
]003б00] 17582
]012б00036108
]0]26000199б7
101 ]600009752
]003б00043595
1 01 5600025 1 23
1 0066000224 1 6
10]3б000l8392

Сопfоrm datelor SIA RSдР
Mteпder

6. Informa{ii privind ofertele drepuse qi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de

сйtrе operatorii economiciz !)опfоrm апехеi пr,1

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа documetlltelor prezeпtale s,э уа iпdiсq iп сопfоrmitаtе cu сеriп|еlе diп dосumепtа|iа de

atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezeпlat, перirеzепtаt, пч corespuпde (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпlal, dqr пu

с or еsрuпdес er iп| е l or de с al фс ar е) )

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice sc: va iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmауiа рriуiпd "corespuпderea cu сеriп|еlе de caldicare" si "corespuпderea cu specфca|iile tehпice" , se vq

,o)rrrno р:riп: ,,+ " tп cazul corespuпdel,ii si рriп ,,-" itt cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfiirmаrеа чпоr date privind cores;runderea ofertei сu

cerin{ele stabilite in docume,nta(ia de atriburire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzutlt s-

а solicitat:

Iп7. riчiпd rlderea ofertelor сч сеriп solir tate:

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
qi unitate

de mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сu specificatiile

tehnice

Data
solicitйrii

Operatorul есопопiс Intbrrma{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului operatoruluiL
есопоmiс

28.09.2022 iM,,Dutchmed-M" SRL S-a solicitat: S-a prezentat:
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- certificat dc сопfоrmitаtе sau alt
certificat ое с,эпfirmё calitatea
сопsцmаЬilеlоr оlЪritе;

-certificat de сопfогmitаtе се сопfiгmд calitatea
consumabilelor oferitc:;

28,09.2022 ICS Diamedix Imрех S-a solicitat:
- certificat do atribuire а contu|ui

Ьапсаr;
- cortificat de conformitate sau alt
certificat се с,]пfirmа cditatea
consumabilelor оfогitс;
-Codul produl;ului,broEure,poze,
mапчаl сч dale tehnice,alte
materiale confi rmative ;

S-a prezentat:
Certificat privind rechizitele bancaro ale
clientului oferit de Mobiasbanca

Neprezentat

Neprezentat

9. Ofertantii rеs ticar
Denumirea ореrаtоrului economir:: Д4рrЦчLtgýдiпgеrii/dеsr:аliifiсirii _

Labromed Laborator SRL
Lot 60,64,66

- S-a sol,icitat ,,Cablu de аlimепtаrе 220V,cu 3 fire iп interior сu
пdrimilе acestora (miпim 3х0.75 mm^2)" s-a oferit cablu de
аlimепtаrе cu suрrфаlа profilului de I m2,

- S-a sol,icitat ,,Oxigeпator (barbotor), vol. > 400 ml"
s-a oferi,t Охigепаtоr (barbotor) yol. > 355 m,se rеsрiпgе фrtа
potrivit t:aruia пu corespuпde ceriп|elor expuse iп dосumепtаУiа de

atribuire,
-S-a solicitat ,,Sопdd сопvехd репtru USG Sаmsuпg, la solicitarea
clarфcdrilor пu aufost prezeпtate brosurile репtru eyaluare са
urmare lle descalificd аяепtul есопоmiс mеп|iопаt :

Acseal Gaz SRL
Lotul
8 2,8 3,84,8 5,8 6,8 7, 8 8, 1 4 1, 1 4 2, 1 4 3,,l 4 4

Se descalificd diп сquzа аЬsеп|еi garaп|iei репtru ofertd

ICS Diamedix Impex
Lotul 124

Se descalфcd diп cauza сd фrtа пu corespuпde ceriп|elor expuse iп
documalta|ia de atribuire, si апumе, пu а ata$at iп sistemul еlесtrопiс
dосumепtеlе оЬ l igat or i i pr е сum ;

- certifir:at de conformitate sau alt certificat се сопfirmё calitatea

consumtъilelor oferite

-Codul produsului ,broqure,poze, manual cu date tehnice,alte materiale
сопfiгmаtiче;

10. Modalitatea de ечаlчаrе а of'ertelor:
репtru fiесаrе lot И
репtrч mai multe loturi cumulate п
репffu toate loturile п
Дltе limitari privind пumйrul de lоtчri саrе pot Гr atribuite ас,эluiаýi ofertant: [Iпdica|i]
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preful cel mai scёzut И
costul cel mai scбzut п
Cel mai bun rapoft calitate-pre{ п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor iпdiса toate criteriile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:
(se va compl"to pentri loturile care au f<l,st atribuite iп Ьаэrа criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mai Ьuп

13. Rеечаluаrеа ofertelor:
(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate

F'actorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat

Dепчmirеа орrэrаtоrului economic l Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul п Ропdеrеа

Denumirea operatorului есопопtiс n Total

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate



l4. tп чrmа ехаmiпiri, evaluйrii 9i соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

АtriЬuirеа contractului de achizilie publicfu'acordului-cadru:

Dепumirеа lоtului Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
misurй

Рrе{ul
uпitаr
(fйrй
тчА)

Рrе{ul
totaI
(fйrй
тчА)

Рrе{ul
total

(inclusiv
тчА)

Lot 1 lt{eotec SRL Сопfоrm
апеха la
caietul de
sаrсiпi

l l8 000,00 l lB 000,00 I4l 600,0t)

Lot 2,3,4,5,6,3 8,5 8,67, 1 0 1,

103,133,] 34,I з 5,1 47
Data СопtrоI
лSлa

Сопfоrm
апеха la
caietul de

sarciпi

155 335,00 l55 з35,00 l8б 402,0t)

Lot 36,37,50 IM
,,Dutchmea|-
м" SRL

Сопfоrm
апеха la
caietul de
sarciпi

48 500,00 48 500,00 58 200,0а

Lot 72,126,127,I28 Labromed
Laborator ilRL

Сопfоrm
апеха la
caietul de
sarciпi

34 740,00 34 740,00 41 688,0(|

Lol 1 I,1 3,4 1,44,100,1 5 5 дlmiсоm-I'есh
sлa

Сопfоrm
апеха
caietul
sarciпi

la
de

вб 300,00 вб 300,00 103 560,00

Lot 17,22,68,69 дпсоtес-Si,сtеm
,Sлl.

Сопfоrm
апеха la
caietul de
sаrсiпi

60 550,00 t50 550,00 72 бб0,0(l

Lot 23,43,9 5,96, 1 02, I 04 GBG-MLD,
ýлI

Сопfоrm
апехq la
caietul de
sarciпi

lб 100,00 1б 100,00 l9 320,00

Lot 3I,32,33,34 Tetis
IпterпatiorlaI
Со. SRL

Сопfоrm
апеха la
cqietul de
sqrсiпi

10 846,00 l0 846,00 l з 0l 5,20

Lot 3 5,3 9,40,42,94, l 56, I б 1,

l 62, l 63,1 64,1 65,1 66, 167
ЕснIрлм(ЕD-
PLaS SRI

Сопfоrm
апеха la
caietul de
sarciпi

l86 585,00 18б 585,00 223 902,00

Lot 64 ICS Еуесо,п
Medical S]?L

Сопfоrm
апеха
caietul
sarciпi

la
de

58 000,00 58 00а,00 б9 б00,0t)

Lot 118 oxivit mесl'

sдa
Сопfоrm
апеха la
caietul de

sarciпi

26 0l9,00 2б 019,00 3 l 222,80

Lol 65,66 Рltаrmопу Сопfоrm
апехq la
caietul de
sarciпi

l66 400,00 ,| бб 400,00 l99 680,(|0

Lol I43,I44 Alex stanalard
sлl.

Сопfоrm
апеха la
caietul de

sarciпi

12 000,00 12 000,00 14 400,00
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NIodalitatc:a de transmitereDепumirеа operatorului
economic

Neotec SRL
Labromed Laborator SRL
дlmiсоm-Тесh SRL
iM,,Dutchmed-M" SRL
дпсоtес-Sistеm SRL
DаtаСопtrоl SЛl,
ЕснIрдмЕD-рrUs Sлa
Oxivit med SRL
GBG-MLD SRL
ICS Еуесоп Medical SRL
ICS Diamedix Impex
дЕLо GRUP
Tetis Iпtеrпаtiопаl Со. SRL
Рhаrmопу
дсsеаl Gaz SRL
дlех Staпdard SRL

Anularea procedurii de achizilie putllicй:

15. Iпfоrmаrеа rаtоrilоr economici rе deciziile ui de luсrч
Data transmiterii

:30.09.22

16. Теrmепul de .йсtul..i."tе'ai[EIo,itеinсаzultransmitегiiсomuniсtrriiprinmijloaсе

miсё decбt pragurile prevtrzute lа art.2 alin. (3) al Legii
nr. l 3 1 din 3 iulie 20 l5 privind achizi{i ile publice

n саы in care чаlоаrеа estimatб а corrtractului este

egalд sau mai mаrе decdt рrаgurilе prer,trzute 1а ап.2

alin. (З) al Legiinr. 13l din З iulie 20l5 privind

achizi{iile publice

tZы"uиr"о tr,, dM з iulie 2015 priviпd
.' фIфt f lI f ll f || глл:lл1-,l'ic:hbЦiile 

publice, iпсluiiч'а termeпblor c;e asteptare, se фlсtuеаzd iп сопfоrmitаtе сч prevederile TITLULUI IV Capitolul

I (Caicularea Теrmепului) al Codului Ciyll al Republicii Mclldova)

de achizitie/acordul-cad ru incheiat:

(Irf"rr"rr" 
"pr*"rilor 

есопоmiсi implic:a|i iп procedura а|е atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru achizi|ii se

)"ilir"o"a iп iodormitate сч prevederile a,rt. 3l al Legii пr. 13 ] diп 3 iulie 20I 5 priviпd achizi|iile publice)

П П zile in саzul netransmiterii comunicёrii prin

mijloace еlесtгопiсе qi/sau fax п

П l 
' 

zile iп cazul transmiteгii соmчпiсйrii рriп mijloace

electronice qi/sau fax п

п tO,ib iп cazul netгansmiterii comunicбrii рriп
mijloace electronice gi/sau fax в

17. Contractul ru

Denumirea ореrrtоrulчi
economic

Intreprind
еrеа:

Cu capital
autohtorr/
Сч capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

strIin

Numtrrul
Ei datr

сопtrасtulчi/ acordului-
cad ru

Cod СРV

Vаtоаr,еа {]ontractului
Теrmеп de

valabilitate
al

contractului/
асоrdчlчi-

саdrч
lЕrй'ГV.d

inclusiv,гчА

Neotec SRL |ll 0,7,10.2022 33 l40000-3 l 18 000,0l) l4l 600,00 з1.12.2022

Data Сопtrоl SRL ttlt 0,7 "1с,2022 33 l40000-3 155 335,00 l вб 402,00 з|.|2.2022

iM ,,Dutcltmed-M"
sлl, 4зg 0,7,|0.2022 зз l 40000-3 18 500,00 5в 200,00 з|.12.2022

Labromed
Laborator SRL 4qз 07.1(1.2022 33 l40000-3 34 740,00 4l бв8,00 3|.12.2022

дlmiсоm-Тесh SRL ttзе 0,1.10.2022 зз l 40000_з вб 300,00 l03 560,00 з1.12.2022

e-mail



Ancotec-Sistem SRL
Ць+ 0,7.|0.2022 33 l 40000_3 60 550,00 72 660,00 3|,|2,2022

GBG-MLD SRL q'?J/ 07.10.2022 33 l 40000-3 I б l00,00 l9 320,00 з,l.|2.2022

Tetis lпtеrпаtiопаl
Со. SRL ,||? 0"1,10.2022 зз l40000-3 10 84б,00 13 015,20 з1.\2.2022

ЕснIрдмЕD-
PLUS SRL ,ф!о 07.10.2022 33 l 40000-3 l86 585,00 223 902,00 зl.|2.2022

ICS Еуесоп
Medical SRL ,r/ 01,10,2|,022 3 3 1 40000-3 58 000,00 69 б00,00 з\.12.2022

охivit med SRL !lч г 0"7.10.i,.022 33 l 40000-3 26 0l9,00 31 222,80 з\.|2,2022

Рhаrmопу +qб 0,7.10,r|.022 33 l40000_з 166 400,00 l99 680,00 зl.|2.2022

Alex Staпdard SRL ,|зs- 0,7.|0:|-022 33 l40000-3 l2 000,00 l4 400,00 зl,l2.2022

fo n,pnfrrr lnf/lnfll саrе аu ost aplicate сritеrii de durabilitate

Д" f"rt ."p't."ti criterii репtru achizi{iii publice durabile (achizi(ii

V"l""*" d...'iЙЦiе cu ТVд din contract/ contracte а lotului/Ioturilor

пепtru саrе аu fost aplicate criterii de ,durabilitate (lclЦID)j_ (iпdicati suma сu ТVД.

c"d"l срч al l"t"r"i/loturilor pentru care аu fost aplictlte criterii de

du rabilitate:
C.it""i"' d. ,t.ibuire pentru lotul/lotuгile pentru саrе аu Гost aplicate

criterii de durabilitate:

Рrе{ul cel mai scйzut п

costul cel mai sclzut п
Cet mai bun гароrt calitate-pret п

Cel mai bun rароft calitate-cost п

18. Inform:r{ia privind achizi{ii 1lublice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса datй se completeazй doar iп

cazul in .u.b lu рrосеdurа de,achizi{ie рuЬlir:i ач fost aplicate criterii de dur:lbilitate;i s-a
lita

,r u а*Бi aй"r * t t, or. t"p t o" 
" 

р r п l r ч t п с h еiеrе а c o n t r a ctu lui/co пl r a ct e lo r

ittclicale afost respectal (ехс,Йtаrtа cazurile previizule de art. 32 аliп. (3) al Legii пr. I31 diп 3 iulie 20l5 priviпd acltizillile

publice ), рrесuпl ;i cii iп caiut depuпerii coпlesla|iilor si/Sau receplioпйrii ropoartelor cle mопitоrizаrе, aceasteq аu Jbst

ехапtiпаlе ;i solu|ionate. Рriп prezen\.|, rthrе db seamii, grupit de luсrч репtru acltizi|ii сопJirmd corectitцdiпea

desflsurdrii procerlurii rlе ochiziJie, fapt lrепtrч care poarli rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor leFale iп vigoare

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсru репtru achizi{ii:

,ьД,ею)_кlъ\ .И . q-y'.e 4< Ц
(Nume, Рrепumе)

Kru,,,lg*

6
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2. Date cu privire la рrосеdurа de аtriЬчirе:

model-tip

JJ / DARE DE SЕАМД

de atribuire а сопtrасtчlчi de achizi{ii publice V
de incheiere а acordului-cadru tr
de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 4 din 11 octombrie 2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritй{ii contractante primёTia comunei Rйzeni
Localitate s. Rбzeni raionul Ialoveni
IDNo 1 007601 00б944
Adresa RM, raionul Ialovenio s. Rёzeni, str. ýtefan cel

Mare qi Sfint,62
Numir de telefon 026874688;
Numйr de fax 0268742зб
E-mail oficial prazeniprimaria@, gmail. с om
Adresa de inteinet www.razeni.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
c-mail)

Muntenu Serghei,tel,07 67 09 494,
razeniprimaria(@ gmail. соm

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate пСеrеrеа ofertelor de preturi пLicitafie deschisi
пАltеlе: [IпdicayiJ

Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul 'obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

вчпuri п servicii п Lucrйri п

obiectul achizitiei Statie de_opurare tip MMBR Q=700 mЗ lziBtapa t
Q:350mз/zi

Cod СРY 45252tз0-8
Ехрuпеrеб , mоtiччlui/tЬmёiчlui privind
alegerea рrосеdurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii allor proceduri decdt liciralia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
www.mlепdеr.gоv.md\

Nr: 21063297
Link-ul:
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 66272282 1 429
Data publicёtii:O9 .09 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati Y-achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:08.09.2022

Link-ul: Ns ocds-bЗwdpl-MD-166272282|429-
PN_166272282T429

Tehnici pi instrumente'specifiCe de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizi{ie Y-
Licita{ie electronicй пCatalog electronic

Sчrsа de fiпап{аrе V-Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
trSurso exteme; пАltе surse: flпdicatil

Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd ТVД) 5 833 ззз,зз
1



3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificйri operate in documentalia de atribuire:

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

5. Рffпf, la termenuI-Iimitй (data 01.10.2022, оrа_1,1:00), au depus oferta 1 ofertant:

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

Data solicitf,rii clarificf,iilor
Denumirea opeiatorului economic
Ехрuпеrеа succintf, а solicitйrii de
cIarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

дchiziti.md

Teimen-limitй de depunere qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

[Indica|i пumdrul de zileJ

Nr. Dепumirеа .ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Роlimеr Gaz Constructii S.R.L. 1002600040564 Ciocan Alexandru

Dепumirе document
Dепчmirеа operator:ului economic

Polimer Gaz
constructii

S.R.L.
Documentele се constituie oferta

(Se va сопsmпа рriп; рrеzепlаl, перrеzепlаt, пu corespuпde)
propunorea tehnicё prezeпtat
Propunerea fiпапсiаrб prezeпtat
DUAE prezeпtat
Garanfia релИu ofertй
(duрd caz)

prezentat

,Se
] Dосumёпtе de calificare

уа сопSmпа p|rih : pr ezeпtat, перr еzепtаt,;, hu соrеsрuпdе
Fоrmulаrul informativ
despre ofertant

prezentat

Exstras din Registrul
de stat а1 Реrsоапеlоr
1urtdtce

prezeпtat

Proprrnerea tеhпiсё prezeпtat
Deviz de chelfueli рrеzепtаt
Raport financiar рrеzепtаt



Certificat privind lipsa
Sau existenla
restanlelor la bugetul
public national

prezeпtat

Grагrс de executare а
lucrйrilor

prezeпtat

certificate de
сопfirmаrе

prezeпtat

Ехреriеп!й similarё prezeпtat
Fi;e tеhлiсе а
principalo1or matoriale
utilizate

prezeпtat

Сёrtifiсаt piivind
vizita .

ЙplasЙentului

prezeпtat

(Iпfоrrпа|iа priviпd dепumirеа dосurпепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se уа сопSеrппа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеýрапdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezentat, dar пu corespuпdecerin|elor de саlфсаrе)

7. Informafia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu cerinfele solicitateз

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul oferteiJiпale
(Iпforma|ia priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu specilica|iile
tеhпiсе" , Se va сопSеmпа рriп: ,,l" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazl,tl песоrеiрuп'dеri'i)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс Motivul respin gerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot п
репtru mai multe loturi cumulate п
Репtru toate loturile п

Dепumirеа
. lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofettei

(иrа тчд)*

cantitate
qi unitate

de mйsurЁ

Соrеsрuпdеrеа
cu cerinlele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu sрёСifiсаliitе

tehnice
Polimer Gaz
Constructii S.R.L.

7582649,99
1

+ +

Data
solicitйrii

Opeintorul economic Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rйýpunsului
ореrаtоrulчi есопоmiс



Alte limitйri privind пumйrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре

atribuite aceluiaEi ofertant: [IпdicaliJ

loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Protul cel mai scбzut
costul cel mai scйzut п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-pref-Y
Се1 mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se yor
iПdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor aferente)

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

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre1
sаu cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

14. iп urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

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

In temeiul art. 71 alin. lit

Factorii de ечаlчаrе
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Dепumirеа ореrаtоrului economic п Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ропdеrеа

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

Argumentare:

4

vаlоаrеа din ofertй

tп cazul iп care rееvаluаtе

Sta{ie de
ерurаrе tip
MMBR а_
700 m}lzi.
Etapa 1

о=350 m3lzi.

Polimer Gaz
Construc{ii

1 Ьuс. 7582649,99 7582649,99 9099179,99



15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de Iчсrч pentru achizi{ii:

Dепчйirёа' bperatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea dё tiansйitere

SRL Polimer Gaz Constructii 04.10.2022 SIл RSлр

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоrпiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art, 3I aI Legii пr, l31 diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

Iп cazul iп саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсё decAt pragurile prevёzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

п б zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice si/sau fах-Y
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este egalё sau mai mаrе decAt pragurile
рrечёzutе la art. 2 а|iп. (3) al Legii nr. 1З 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax п
П 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevйzute de Legea пr, 13 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd tп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IVCapitolul I (СаlсulаrеаТеrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul_cadrц lncheiat:

Dепцmirеа
ореrаtоruIui

economlc

Iпtrерriп
: derea:":
'Сu
capital

autohton/
Сu

capital
mixt/asoc

iеrе/
Cu

capital
strйiп

., Nчmf,rul
., qi data
' contractului./
acordului-cadru

Cod СРV

yаIоаrеа ёопtrасtчlчi

Теrmёп,
de

]valabilit

ate al
contiact
чlчi/асоr
'' dului-

саdrч

frrй ТYА inclusiv
тчА

SRL
POLIMER

GAZ
coNSTRU

стII

062

l|,l0.2022 45252|з0-8 7582649,99
9099|79,

99
з|,|2,2

022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tп
cazul tп care la procedura de achizi\ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tпcheiat
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з



(DA/NU)Ач lbst aplicate criterii pentru achizi{ii publice durаЬilе (achizi{ii
verzi)?

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
Iotuluilloturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i sumа сu ТYД)

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

Criteriul de аtriЬцirе репtrч lоtulЛоturilе репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scdzut о

costul cel mаi scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| о

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о

Рriп рrczепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptale репtru tпcheierea
coпtractalui/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерfiпd cazurile рrеvdzutе de art, 32 аliп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile pablice )l рrесum gi сd tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor gilsаu
rccep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lacru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdgurdrii procedarii
de achizilie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preyederilor legale iп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de luсru achDitii

Сrе(u Ion

6



















































DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice

din 10.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3' ctarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va compreta in cqzur in care aufost soricitate crarificdri)

Denumireaa@
Direclia
comunicatie
mun. Chisindu
100760100965i
str. S. Lazo, 1gNumIr de teldn
022 20-46:78NumIr de fax
022 20-46-58E-mail oficial

Adresa de internet
Persoana d""ootu.t-

Inga Aftenii

Licitalie deschisaProceoura de achi

vurecf,ut achlzitiei

Expunerea
alegerea pr
rtnlinx-;: ^tzy::;::;, atror proceduri decdt ticftayia

Procedura d
portalului

W guvernamenlal

achizitii.md
Procedura a fost inclusl in planul deachizifii publice a autoritifii contractante
Anunf de

Tehnici gi i
(dupd caz)
Sursa de fiian-

Buget de statValoareaGtimatllE
35 099 930 MDL

a:l 
"u 

privire la procedura de atribuire:



Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
ExDunerea succintd a risnunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta(ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

6. Informalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
cdtre operatorii economici:

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

[Indicali sursa utilizatd qi data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 30.08.2022, ora 09:00), au depus oferta 3 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. SRL "Vicoliv Grup" I 01 46000 1 8975 Liviu Turcanu
2. S.C. "Nouconst" SRL 100s600012120 Eleonora Sirbu
3. "Edilitate" SA I 003600045544 Iurie Haret

7. Denumire
document

Denumirea operatorului economic
SRL "Vicoliv Grup" S.C.'Nouconst" SRL "Edilitate" SA

Documentele ce constituie oferta

Propunerea tehnica prezefiat prezentat prezerfiat
Propunerea financiard DTEZENIAI prezental Drezentat
DUAE prezenlal prezentat prezenlal
Garanlia pentru ofertd prezentat prezefiat prezentat

Documente de calificare
Seva consmna prin: prezentat, neprezenlal, nu corespunde

Document 1

Document n

7 Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(frrA TVA)* Cantitate si

unitate de
mlsuri

Corespunde
rea cu

cerinlele de
calificare

Corespund
erea cu

specifica{iil
e tehnice

ta
cule a

c sabilului
pe

tansportul

SRL "Vicoliv
Grup"

29 838 522,55lei I bucatd + +

S.C.'Nouconst"
SRL

33923 30l,l1lei I bucatd + +

"Edilitate" SA 34 755 568,82 lei I bucatd + +



public din
bd. Dacia

nson str.

Valea
lor
bd.

Decebal) din
or. Chiq ,

purt"1

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Denumirea operatorului economic Motivul res pingerii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref
Cel mai bun raport calitate-cost n

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

Data
solicitlrii

Operatorul economic lnformafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertanfii respingildescalificati:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
SRL "Vicoliv Grup" Total-100%

Preful ofertei 80 29 838 522,55 lei
Termenul de executarr
lucrdrilor

z0 5 luni

S.C. "Nouconst" SRL Total-78.7o/o
Pretul ofertei 33 923 301, 11 lei
Termenul de executarr
lucrdrilor

12luni

"Edilitate" SA Total-17o/o
Preful ofertei 34 755 568 lei



Termenul de executarr
lucrdrilor

72luni

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizifie publicd:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Preful
unitar

(fIrI TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

ca
c sabilului
pe

public din bd.

Dacia nson
str. Valea

lor -bd. Decebal)
din or.
ChiE ,

"Vicoliv
Grup" SRL

1

bucatd
29 838 522,

lei
55 35 806 227,06

lei

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL "Vicoliv Grup" 27.09.2022 prin pogtd si email
S.C. "Nouconst" SRL 27.09.2022 prin postd qi email
"Edilitate" SA 21.09.2022 prin poqtd gi email

16. Termenul de a,steptare pentru incheierea contractului:

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

I 6 zile in cazll transmiterii comunicirii prin
rnijloace electronice qi/sau fax I

n 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax I

In caz-tl in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdztte la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3l din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

ll zile in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice silsau fax
Z 16 zlle in cazul netransmiterii comunicdrii

__pM mijloace electronice si/sau fax I
17. Contractul de achizitie incheiat:



Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strlin

Numlrul
si data

contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen
de

valabilit
ate al

contract
ului

frrI TVA inclusiv TVA

"Vicoliv
Grup,,SRL

cu capital
autohton

r09t

22

I 0.10.

2022

45200
000-9

29 838 s22,
lei

55 35 806 227,06
lei

3l.t2.

2023

18. Informafia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheial
contract/contracte pentru lot/loluri pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezentu dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cuzurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ); precam ;i cd tn cazul rlepunerii contestaliilor gi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, flceestea aufost examinale ;i solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achiTilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achiTilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

pentru achizifii:

A^t(

Au fost aplicate criterii pentru 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): (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 z

Costul cel mai scdzul z

Cel mai bun raport calitate-pretr z

Cel mai bun raport calitate-cosl z

(Nume, Prenume)



























ARE DB SEAMA

/ d" atribuire a contractului de achizilii publice n

de incheiere a acordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr.2 din 12.10.2022
Date cu privire la autori

Date cu nrivire I

Clarificdri privind documentalia de atribuire:
(se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

cu pnvlre la autontatea contraclanti
Denum irea autoritlfii contractante Brimiria comunei Vdrzire$ti r-nul N-

Comuna Virzlre$ti
1007601004777

Localitate
IDI{O
Adresa
Num[r de telefon UZO+OJZJO
Numi:r de lax
E-mail oficial
Adresa de internel
Persoana de contact (nume, prrriiq tntr|orr, *
mail)

cu pnvrre la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de pre{Llri

Bunuri I Servicii I Lucriri I

Reparafia capital a Gridinitei Oe copil -
Albinufa" din s. Vlrziregti r-nul Nisporeni

Procedura de achizi{ie repetatd, (dupit caz)
Tipul obiectului contractului cle achizitie/
acordului-cadru
Obiectul achizi!iei

Cod CPV
t xpunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedulii de atribuire (fu cantl aplicirrii altor
proceduri decdt I icitulia tlaschiso)
Procedura de atribuir" 1tn ,i iiiiVi-iort rt
portalului guvernamental www. rytender. gov. md)

Platforma de achizitii publice utilizati

publice a autoritlfii contractante

NT: ZIUOJ96J

Data p ub lic drii279.09.2022
aCnlzltll.md: a e-ltcitatie.rnd: n vnferrdcr rn^

{ Da lNu
p"bll."t,

3364007
Data:19.U9.2022

"5J"3*3,Q.4.9a2rEuurur st rnslrumente speciltce de atribuire
(dupd coz)

Acord-cadru lSistem dinar
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare rluper de stat; lBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe, lAlte surse:
7 872 341,16lei



Data soliciti rii clarfficlrilor
Denumirea operatorului A"r""ri"

Expunerea succintd a rdsrrunsului
Data transmiterii
Modificiri operate in O

(Se va completa in cazur tn care aufost operate modificdri)

e depuse qi documentel n. .A1..

Inform vind cores urrderea ofertelor cu cerin e solicitate:

Corespunderea
cu specificafiile

lehnice

(Informalia privincl denttmirea clocuntentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribadre ;i se va consemna prin; preTentat, nepreTental, nu corespuncle (in cazulcdnd documentul a.fost prezentat, dar nu corespundecerinleror cre carificare))

* In cazul utilizdrii liciraliei electronice se va indica prelrl o/brteifinale

l':{:::;::'",:::':!. jf::::::*,:1,,::,:::i{;;;"i;i;i,u' $! "Corespunderea cu speciricatiite

Rezumatul modifi cdrilor

[Indicoli stu"sa uti

[Indicali numdrul de zite]

Publicateinnanffi
(dupd caz)
Termen-limitd de d-purr".";i ,l"..hi,l* u
ofertelor prelungit (dupd caz)

Pdna la termen ur-lrnlrta ( data ll7 -1fi ?tD) ll .nn
Nr. Denumirea operatorulut 

""""o"rta

.1Lr ueljus olerla I olertant
IDNO Asocia{iil

administratoriiI r, 1\tsl)rolcon
1003609010608 0r. Nisporcni str. Sf.

Pofrrr 1Informalii priuinO oftT.t. ai
ratorii economici:

Denurnire document
Denumirea ratorului economic

SRL Nisprofcon

Lurerea tehnicd

Documentele ce constitui" oru"ta-
(Se ua consmna prin; prezenmt, neprezentot, nu cores

nerea financiard

Garanfia pentru oferlh

Documente de calificare
tn; prezentat, neprezentat, nu coresJustifiaclea pretului

Denumirea
operatorului

cconomic

Preful ofertei
(fbrd TV4;*

Corespunclerea
cu cerintcle dc

calificarcSRI- Nisprofcon

tehnice " , se yq con.remno prin; ,, + " in ca_zul corrrp,ni.ri.i it yii, ,:1:i:r";:i,i;:r';r:fli,7;::Ort,Pentru elucidarea ttnot 
"etlu'itd1i 

sau confirmareu uno, date privind corespunderea ofbrtei cu cerintelestabilite in documentalia cle atribuire (inclusiv justificarea frelurui anormal de scazut) s-a solicitat:



enanlll resplnsr/descali fi

Motivul respinge"iild"scalifrc["ii 
-

D e n u m i rea o p e rato 
"u 

l ni 
""o 

n o -ic-

Modali tatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe lolur-i cumulate I
Pentru toate loturiie I
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: flncticatil
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scizut a
Costul cel mai scdzut I

(in cazul in care in cadrul proceclurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribadre, se vorindica toate criteviite cle atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Ii:
atribuite in baza criteriiror; cer mai bun raporr caritate-

Reeval uarea oferte lor:

Motivul rceval ud;ii oferteto;

a

Data
solicitirii

Operatorul cconomic Informatia solicitatd Rezmatul rispuns ului op""otonrtui
economic

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Dqnumirea operatotului econoilic I

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumilea atorului economic n

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factor.ul n

(se va completa fn cazur in care ofertere ctufost reevaruate repetat)

Modificirile operate

Denumirea
lotului

I)enumirea
o peratorul ui

econonric

Cantitate gi
unitate de
misurl

Pre(ul unitar
(lhrd TVA)

Preful total
(f:irI TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Repara{ia capital
a Grddin i(ei dc
copii ,, Albinufa"
din s. Virzlresti r-
nul Nisporeni

M'2 blocuri 7 407 794,17 tei 8 888 633 lei

Anularea procedurii cle achizilie publicd:



In temeiul art. 7 | alin. lir

Argumentare:
rrnarea operatonlor economic desPre deciziile qrunnlrri de I

Denuntirea operator.ului
economic

Data transmiterii

SRL Nisprofcon I r.ru.zuz2

Info

(Inforntarea operatorilor economici implicali fn procedura d3 a-tribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizitrii se realizeaza fn ionformitite ,u prurno"rile art. 3l ai Legii nr. I J I rJin 3 iulie .
2015 privind achiziliite publice)

(Selectati termenul de a;teptare respectat. Calcularea or prev Legea nr.iulie 2015 privind achiziliile pubtici, inclusiv a termene tupture, ueazaj in cocu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularecr ului) al i Civil crlMoldova).
Contractul de achizilie I

Informafia publice durabile (a chizrlii verzi)(rubrica datd se doar in cazulin care la p zilie publicd au fost aplicate criierii cle durabilita jatcontract/co t/loturi pentrll care aufost aplicate criterii de dur

(DA/NU) _NU-

B BBB 633 lei
(indicali sunn cu TVA,

Termenul ru incheierea contractului:In cazul in care valoarea e.t.atal co,rtra.,tului esterllrri:d decAt pragLrrile prevdzLrre la ar1. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privincl achizitiile
publice

ln cazul in care valoarea 
"rti,-,-,ati 

u *"t.a.tului 
"stiegal6 sau rnai rnare dec6t pragur ile prevFrzute la art. 2

alin- (3) al Legii nr. 131 clin 3 iLrlie i0t5 privinct
achizitiile pLrblice

'/ Z 6 zilein cazul transrniterii cornunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax r

n 1 I zile in cazul netru,.,sltlitErii con,,ulricani prrn
mij loace electronice si/sau fax I
-t'Ll I I zlle ln cazultrarrsrnitcrii cornurricarii prin
mijloace electronice si/sar-r fax I
n 16 zile in
rnijloace elec

u tzltlelacordu -cadru incheiat

Dcnumirea
operatorului

economic

fntreprinclerea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

nt ixt/asocicre/
Cu capilal

strlin

Numirul
gi data

contractului
/ acorclului-

c:tdru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractul u ilacor
clului-cadru

31.12.2023

flr:r TVA inclusiv
. TVA

s 8s8 633
lei

SRL
Nisprofcon

Capital
propriu

/J t2.r0.202
2

45200000
-9

t 407 194,17
lei

Au fost aplicate criterii pentru achizitii
verzi)?

pu blice durabile (achizitii

Valoarea de achizi(ie cu TVA clin contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii cle
durabilitate (lei MD):



Prin prezenla dare
de aihizitrie,, j"i, i" izitrii con/irmd corectituclinea cleffisurdrii procedurii

prevederilor legale in vigoare.

Co

u
nducdtorul grupului de lucru pentru achizitii:

(Nume, prenimi



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice

Nr. 16 din 11.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantfl:

Denumirea autorititii contractante Pretura sectorului Buiucani
Localitate Mun. ChisinEu
IDNO 1 00760 I 009509
Adresa Str. MihaiYiteazul,2
Numlr de telefon 0222952t7,022295079
Numir de fax 022295069
E-mail oficial buiucani@pmc.md
Adresa de internet www.buiucani.md
Persoana de contact Zglav oc Daniela, 068240107,

e-m ai I : daniela.zel av oc(@mai l.ru

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de pre{uri r:Licita(ie deschisi
nAltele:

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

Bunuri r Servicii r Lucrlri r

Obiectul achizi(iei Lucrlri de renovare qi modemizare in cadrul Grldinii
Publice "Scuarul Catedralei Mitropolitane" mun.
Chisiniu

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
procedur i deciit licitatia deschisd)
Procedura de atribuire Nr: ocds-b3wdp1-MD-l 661 5 I 0839791

Link-ul: M-Tender
Data publ ica rii: 26,08,2022

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

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

nDa rNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
www. preturabu iucan i.rnd

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:09.08.2022

Link-ul: bap nr 62 2,pdf (sov.md)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
dupd caz)

nAcord-cadru oSistem dinamic de achizilie nLicitalie
electronici nCatalog electronic

Sursa de finantare rBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) t4 045 050 lei

Data solicit[rii clarificlrilor 26 aus2022, 15:14
Denumirea oDeratorului economic



Expunerea succint[ a solicit[rii de clarificare Factorii de evaluare a ofertelor sunt foarte ambiguu

descrisi. Solicitam sa explicati modalitate de calcul a

acestor factori (algoritmul), criteriile concrete dupa care

ve-ti aprecia oferta. Art. 26,alin.(10) al Legii 13112015

prevede - (10) Autoritatea contractant[ precizeazb in

documenta{ia de atribuire ponderea relativ[ pe care o

acord[ fiecSrui factor de evaluare, precum gi algoritmul
de calcul sau rnetodologia concretd de punctare care se

aplicd pentru determinarea celei mai avantajoase oferte

din punct de vedere economic, cu exceptia cazului in
care oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere

economic este determinatl prin aplicarea criteriului cel
mai scSzut pret.

Expunerea succintl a rlspunsului Algoritmul de calcul a criteriilor de aplicare este direct
prJporlional documentelor prezentate de ofertanfi. in

anunlul de participare sunt indicali expres criteriile de

evaluare precum $i ponderea pentru fiecare in parte.

Data transmiterii 30 aus 2022,14:30

Data solicitirii clarifi c[rilor 26 aus.2022,l5 19

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Acegti 2 factori sunt foarte ambiguu descriEi gi oferi o

libertate de apreciere nelimitatS, ceea ce vine gi in
contradicfie cu art. 26, alin. (15) al Legii l3ll20l5, care

prevede " Autoritatea contractantS nu are dreptul de a
utiliza factori de evaluare care sE conducl la o libertate
de apreciere nelimitat5.". La articolul 26. Criterii de

atribuire a contractului de achizilii publice, sunt descrise

criteriile de atribuire ce pot fi aplicate, cit qi con{inutul
factorilor de evaluare. Astfel, alin. (7), al articolului sus-

numit prevede: "(7) Factorii de evaluare previzufi la

alin. (6) includ: a) calitatea, inclusiv avantajele tehnice,
caracteristicile estetice gi functionale, accesibilitatea,

conceptul de proiectare pentru toli utilizatorii,
caracteristicile sociale, de mediu gi inovatoare, precum
gi comercializarea gi condiliile acesteia; b) organizarea,
calificarea qi experienla personalului desemnat pentru
executarea contractului, in cazul in care calitatea
personalului desemnat are un impact semnificativ
asupra nivelului calitativ de executare a contractului; c)
serviciile postvinzare, asistenfa tehnicd gi condiliile de

livrare, cum ar fi data livrdrii, procesul de livrare gi

termenul de livrare sau de finalizare.". Introduceti Va
rog factori de evaluare cuantificabili, care nu oferta
libertate de apreciere

Expunerea succinti a rlspunsului Factorii de evaluare corespund art.26 alin. 7 din Legea
t3Uts.

Data transmiterii 30 aug 2022,14:32

Data solicitirii clarifi clrilor 26 ats2022,15:20
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Conform art.30, alin. (1) alLegii nr.721 din02.02.1996

privind calitatea in construc(ii "Proiectantul,
verificatorul de proiecte atestat, fabricanfii gi furnizorii
de produse pentru construc{ii, executantul,



responsabilul tehnic atestat, dirigintele de gantier

atestat, specialistul din laboratorul de incercdri in
construclii, expertul tehnic atestat rdspund potrivit

obligaJiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale

constructiei, ivite intr-un interval de 5 ani de la receplia
lucririi, precum gi pe toatl durata de existenti a
construc{iei, pentru viciile structurii de rezisten}[
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare gi

executie in vigoare la data realizdrii ei.". Respectiv,
pentru respectarea normelor legale solicitam sa

micsorati termenul de garan&apos;ie a lucrarilor
Expunerea succint[ a r[spunsului BunE ziua! Este cerinfa autoritS|ii contractante gi are ca

scop utilizarea celor mai calitative materiale. Totodatl
men{iondm cE cerin}a data este in conformitate cu

lesislatia in visoare.
Data transmiterii 30 aus 2022,14:16

Data solicitirii clarifi cirilor 26 aue2022,15:26
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Constituirea garan{iei de bund executie va fi acceptata

prin retineri succesive din plata facturilor pa(iale pentru

situaliile de lucrdri, p6n6 la atingerea unui procent de 5

% din valoarea contractului?
Bxpunerea succint[ a rispunsului Bund ziua! Garan{ia de bunl executie va fi prezentatd

sub formd de garan(ie bancard in cuantum de l0 % (din
pretul total ofertat) la incheierea contractului.

Data transmiterii 30 q!82922,1121

Data solicit[rii clarificIrilor 26 aus.2022,15:28
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de clarificare in ce termen se va efectua achitarea lucririlor executate

,)

Expunerea succinti a rispunsului In termen de 30 de zile de la data receptionlrii facturilor.
Data transmiterii 29 au92022,13:08

Data solicitirii clarificirilor 26 aus.2022.15:32
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare Pentru cerinta Disponibilitatea de bani lichizi sau linie

creditara este vre-un plafon minim sau se accepta orice
sumd ?

ExDunerea succintl a rlspunsului Plafonul minim care se acceptl este de 1400000 lei
Data transmiterii 3l aug 2022.03:13

Data solicitlrii clarifi cirilor 26 auT2022,15:36
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicit[rii de clarificare Solicitam de a comasa si a indica cerinta privind dovada

experientei similare, subpct. 1l si 12 , pct. 15 al
Anuntului de participare,conform pct. 40 din
documenta{ia standard publicat[ de Dvs care prevede -
pentru aprezenta dovada experiefei similare candida]ii
vor respecta una din modalitdli - 1) executarea in ultimii
5 ani a cel putin a unui contract cu o valoare nu mai micd
de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin
prezentarea contractului de antrepriz6 sau

subantrepriz6, precum si prin procesul-verbal de

J



receptie la terminarea lucririlor/procesul-verbal de
recep{ie final6 Ia expirarea perioadei de garan(ie, inso{it
de certificdri de buna execulie pentru cele mai

importante lucrlri din partea Beneficiarului
(informafiile date se vor include in anexele nr. l2 qinr.
13); sau 2) valoarea cumulati a tuturor contractelor
executate in ultimul an de activitate sE fie egal6 sau mai
mare decAt valoarea viitorului contract, procesele-
verbale de recepJie la terminarea lucrlrilor/ procesele-
verbale de receplie finald la expirarea perioadei de
garantie, insolite de ceftificdri de bund execulie pentru
cele mai importante lucriri din partea Beneficiarului
(informaliile date se vor include in anexele nr. l2 qi nr.
13), dar nicidecum ambele modalit6li precum solicitali
in Anun{ul de participare. Acesta cerinta o considerdm
drept excesivE, ce excedeazi normele legale aferente
achizitiilor publice de lucrdri

Expunerea succinti a rdspunsului Cerinfa privind dovada experienfei similare corespunde
lesislatiei in visoare.

Data transmiterii 3la4-!022,03:20

Data solicitirii clarifi cirilor 29 aus,2022,10:45
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare Unde putem vedea proiectul pentru Iluminarea electrica

exterioara, pentru alimentarea cu energie electrica
exterioara, proiect pentru sistemul de supraveghere
video si audio, respectiv si proiect pentru sistemul de
irigare. Lasa-ti un contact a persoanei responsabile
pentru aceasta achizitie, care cunoaste ce este in caietul
de sarcini.

Expunerea succintl a rlspunsului Numdrul este indicat gi in anun{ul de participare,
068240107

Data transmiterii 29 aus2022,15:39

Data solicitlrii clarificlrilor 29 aus.2022,10:55
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de clarificare Buna ziua, in lista cu cantitati la sistemul de irigare la

pct.29 este urmatoarea pozitie: Duza de pulverizare tip
pluvio, Pn 6, cu diametrul ll 2&quot;, explicati va rog
ce aveti in vedere

Expunerea succintl a rispunsului Buni ziua, se are in vedere Duza de pulverizare qi

caracteri sticile acesteia.
Data transmiterii 30 aug 2022,14:07

Data solicitdrii clarifi clrilor 29 aus,2022,ll:51
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicit[rii de clarificare sistem de irigare: pct.29 Duza de pulverizare tip pluvio,

Pn 6, cu diametrul 1l 2 - ce este asta?
Expunerea succintl a rlspunsului Bund ziua, se are in vedere Duza de pulverizare gi

caracteristici le acesteia.
Data transmiterii 30 aug 2022,14:07

Data solicitlrii clarificIrilor 31 aus 2022,22:25
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare Declaratie privind obligatiile contractuale fa{6 de alli

Beneficiari, aveti vre-un model ?
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Expunerea succinti a rlspunsului Buna ziua! Declaratia privind obligatiile contractuale
fatd de alti Beneficiari este in formd liberd.

Data transmiterii 2 sept 2022,15:01

Data solicitlrii clarificirilor 1 sept2022.00:57
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare ce se subintelege prin cerinta - Tot personalul prezentat

va avea certificarile de atestare tehnico-profesionala
necesare confonn legislaliei si o experienta generali de
minim de 5 ani gio experienta similara de minim 3 ani

Expunerea succinti a rlspunsului BunI ziuat. Se are in vedere urmdtoarele: "Tot
personalul prezentat va avea certificarile de atestare
tehnico-profesionala necesare conform legislaliei si o
experienta generald de minim de 5 ani qi o experienta
similara de minim 3 ani"

Data transmiterii 2 sept 2022.18:29

Data solicitlrii clarifi cirilor I sept 2022. I l:15
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de clarificare Capitolul 6-1-l poz 5 in ce indicator ati gasit codul de

indeplinire a lucrarilor Tsl5OFl si care este codul de
lucrare?

Expunerea succint[ a rlspunsului Devizul 6-1-l REA poz. 5 de utilizat indicatorul
Tsl50A7 Transportarea p6mintului cu autobasculanta de
5 t la distanfa de 7 km

Data transmiterii 1 sept2022,13:19

Data solicitlrii clarificirilor 2 sept 2022,09:05
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintd a solicitlrii de clarificare Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in

vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul
autoritatii contractante, multumim anticipat,

Expunerea succinti a rispunsului Bund ziual Banca: Trezoreria de stat IBAN :

MDI ITRPCDVs I 84IOAOI61 IAA. BIG TREZMD2X
Data transmiterii 2 sept 2022,14:49

Data solicitirii clarificlrilor 2 sept 2022,15:53
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de clarificare deviz 6-1-1 pozitia 5 si 13 Tsl50F1 aceast cod in

winsmeta nu este care este codul actualizat?
Expunerea succintl a rispunsului De utilizat indicatorul Tsl50A7 Transportarea

plmintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km
Data transmiterii 2 sept 2022,18:32

4. ModificIri operate in documenta(ia de atribuire:

(Se va completo in cazul tn care oufost operate modificdri)

Rezumatulmodificdrilor l n fot
standarl gi duae



Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupii caz)

M-Tender

Termen-limitd de depunere Ei deschidere a ofertelor
prelungit (dupd caz)

Perioada de propunere a ofertelor a avut loc de la data

de 05.09.2022 09:00
pAnI la 23.09.2022 09:00

5. Pini la termenul-limiti (data 23.09,2022 09 00 au depus oferta 5 ofertan(i:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele cle calificare qi aferente DUAE prezentate de cltre
operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

I SRL Emcom E&E 101 1600027451 EmilOprea
2. SRL Barzine - Cons 1 0086000 12 I 2 I Ciornei Elena
3. SRL MAXDANELECTRO I 0 I 5600003345 Corciu Vitalie, Mihalachi

Igor
4. SRL Zepto 10r860002441s RotariDmitrii
5. SRL Atractiv Invest 10146001100370 Manole Drasos

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
Emcom

E&E
Documentele ce constituie ofefta

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

Propunerea tehnicd prezenlat
Propunerea financiar6 prezenlat
DUAE prezentot

Garanfia pentru ofertl
(dupd caz)

prezentat

Se

Documente de califi c,are

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Dovada inregistr[ri i persoanei
iuridice

prezentat

Cerere de participare prezentat
Raportul financiar, inregistrat la
biroul nalional de statisticl
pentru anul2020 si202l

prezentat

Certificat de atribuire a contului
bancar

prezenlat

Cifra de afaceri anuald202l
(art.36 alin.1 al documentafiei
standard)

prezentat

Cifra de afaceri medie anuald
2019-2021

(afi.36 alin,l al documentatiei
standard)

prezentat

Efectuarea sistematicd a pla{ii
impozitelor, taxelor qi

contributiilor de asisurdri sociale

prezenlat

Lichiditatea senerald prezenlat
Demonstrarea experienlei
operatorului economic in

prezentat
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domeniul de activitate aferent
obiectului contractului ce

urmeazl a fi atribuit.

Recomandari Ia contractele
prezentate pentru demonstrarea
lucr[rilor similare

prezentot

Demonstrarea accesului la
utilajele, instalaliile gi/sau
echipamentele tehnice indicate
de autoritatea contractantI, pe
care aceasta le considerd
necesare pentru indeplinirea
contractului ce urmeazd a fi
atribuit

prezentat

Demonstrarea accesului la
personalul necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare a
obiectului contractului ce
urmeazd a fi atribuit (personalul
de specialitate care va avea un
rol esenlial in indeplinirea
acestuia)

prezentat

Certificatul de atestare tehnico-
profesional6 pe tipuri de lucr6ri
potrivit p.38 (3)

prezentat

Avizul eliberat de c6tre Agenfia
pentru Supraveghere Tehnicd

prezentat

Manualul Calit6tii prezentat
Lista subcontractanlilor gi

partea/pir{ile din contract care
sunt indeplinite de cdtre acestea

prezentat

Informafii prpvind asocierea prezentat
Angajament te( sus{i nStor
financiar

prezentat

Angaj ament privind susf inerea
tehnicd gi profesional6 a
ofertantului/grupului de
operatori economic

prezenlat

Declaratie tert sustin[tor tehnic prezentat
Declarafie tert sus]in[tor
profesional

prezentat

Documente prin care se

demonstreazl cd operatorul
economic are acces la
laboratoare de incercdri gi teste a

materialelor ce vor fi utilizate, in
conformitate cu natura qi

specificul lucr6rilor ce fac
obiectul viitorului contract
(potrivit p.38 (2) al
documenta{iei standard)

prezentqt

Graficul de executare a lucrdrilor prezentat
Termenul de garantie a lucrlrilor prezenlat
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Dec lara{ie privind confi rmarea
identitlti i benefi ciari lor efectivi
qi neincadrarea acestora in
situa{ia condamnirii pentru
participarea la activitdfi ale unei
organizalii sau gruplri criminale,
pentru corupfie, fraudl gi/sau
spdlare de bani.

prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documenta;ia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corcspunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" ,

se va consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitdrii

Operatorul economic Informafia solicitata Rezumatul r[spunsului operatorului
economic

27.09.2022
28.0e.2022

SRL "Emcom E&E" Informafii cu privire la
pre[ul anorrnal scdzut.
Informa{ii cu privire la
devizul prezentat.

Stabilirea de cdtre SRL Emcom
E&E unui parteneriat de lung[
duratl cu furnizori, ceea ce le
permite cele mai bune prefuri.
Referitor la deviz, ofertantul a

specificat cI oferta a fost intocmitd
fdr[ abateri.

9. Ofertanfii respinEi/descalificafi:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul
ofertei

(ftua TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I Operator econom cl

Operator econom cn
Lot n Operator econom cl

Operator economic n

Denumirea operatorului economic M otivul resp ingerii/descalifi cdri i

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numErul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:
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Preful cel mai scizut I
Costul cel mai sc6zut o
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel maibun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in cctre o.fertele au fost reevclluale repelat)

Valoarea din
Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul I

Denumire factorul n

Denumirea operatorului econornic n

Denumire factorul I

Denumire factorul n

14. tn urma examin[ri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in
decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Motivul reevaludrii ofertelor
ModificErile operate

cadrul procedurii de atribuire s-a

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art. 71 atin. lit

Argumentare:

Cantitate Ei
unitate de

mbsurd

Pretul unitar
(fdra TVA)

)reful total
fEri TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de

renovare gi

modernizare in
cadrul Gridinii
Publice
"Scuarul
Catedralei
Mitropolitane"
mun. Chiginlu

SRL "Emcom
E&E"

I buc 1 1 919 883,34 11 919 883,34 14 303 860,01

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

9

Factorii de evaluare Punctaiul calculat
Total

Ponderea

Ponderea

Total
Ponderea

Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatoru,lui

economlc



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Emcom E&E 05 0.2022 e-mail
SRL Barzine - Cons 05 0.2022 e-mail
SRL MAXDANELECTRO 05 0.2022 e-mail
SRL Zepto 05 0.2022 e-mail
SRL Atractiv Invest 05 0.2022 e-ntail

(Informarea operatorilor economici implicali in 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)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatl a contractului este
mai mici decdt pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

! 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax o

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egalS sau mai mare decdt pragurile prevlzute la ar1.

2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr 11 zile in cazultransmiterii comunic6rii prin
miiloace electronice si/sau fax r
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

(Selectasi termenul de a$teptqre respectat. Cqlcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice, inclusiv a terntenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

I 7. Contractu I de achiziliel aco rd u l-cad ru inc heiat :

Denumirea
operatorulu

i
economic

Intreprin
derea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

ere/
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de

valabilitate
al

contractului
/acordului-

cadru

f[rI TVA inCiusi* TVA

SRL
EMCOM
E&E

Nr. 16 din
11.10.202

2

4s200000-
9

I I 9t9 883,34 14 303860,01
3t,12.202

2

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi penlru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

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

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

(indicali suma cu TVA)
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pentru care au fost Preyul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut o

Cel rnai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitqte-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de oEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicqte afost respectat (exceptand cozurile prevdzute de art. sz ittn. (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice )t precum s,i cd in cozul depunerii contesta(iilor\igou
recepliondrii rapoartelor de monitorizore, ilceasleo aufost examinate qi solu{ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achixilie,fopt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Vasile Moroi

11

codul cPV al lotuluifloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:



























DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 3 din 10 octombrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Elena Samoila-Lungu, 022 822 237, e-mail: 
elena.samoila-lungu@bnm.md  

 
II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de asigurare voluntară de sănătate a 

personalului 
Cod CPV 66512210-7 
Valoarea estimată a achiziției  955 800,00 MDL fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653387683032 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057024/lot/
11575867/ 

Data publicării anunțului de participare 24.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)  

Nr: n/a 
Linkul: n/a 

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

Tipul contractului de achiziție/acord-cadru Bunuri □    Servicii �    Lucrări □ 

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

Nu �   Da □ 

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

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

13.07.2022 

Denumirea operatorului economic CA DONARIS VIENNA INSURANCE 
GROUP SA 

Nr. și data contractului de achiziții Nr.24/168/2022-LD  
Data: 16.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 955 800,00 MDL 
Inclusiv TVA: 955 800,00 MDL 

Termen de valabilitate 15.08.2023 
Termen de execuție 15.08.2023 

 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  □ 



  

  

2 

Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezilierea contractului  □ 
Altele: � 

Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, art.76 alin.(7) pct.2); 
Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind 
activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

Nu 

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

Da 

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde 
cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice la art. 76 alin.(7) punct 4): 
„(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-
cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție publică, în următoarele 
situații: 
4) atunci când modificările, indiferent de valoarea 
lor, nu sunt substanţiale”. 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
În Anexa nr.3 din Contractul de achiziționare a serviciilor de asigurare voluntară de sănătate a personalului, 
„Lista persoanele asigurate” poziția nr.70 se exclude și se include poziție nouă cu numărul 164. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Anularea unei poliței de asigurare a angajatului eliberat din funcție și emiterea unei polițe noi de asigurare, 
pentru un alt angajat care a solicitat asigurare medicală facultativă. 

VII. Rezultatele examinării: 
În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 
alin.(7) pct.4) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional 
privind modificarea contractului nr.24/168/2022-LD din 16 august 2022 de achiziționare prin procedura de 
licitație deschisă a serviciilor de asigurare voluntară de sănătate a personalului, încheiat între Banca 
Națională a Moldovei și operatorul economic CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA. 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

CA DONARIS 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP SA 

Întreprinderea cu 
capital autohton 

2 

03.10.2022 
 

(recepționat acord 
semnat de contraparte 

10.10.2022)) 

- - 

Conducătorul grupului de lucru: 
Vladimir MUNTEANU 

(semnat electronic) 

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



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □

Nr.25-05/03 din 17.10.2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Biroul Naţional de Statistică
Localitate Mun.Chişinău
IDNO 1006601000200
A O i c M

Număr de telefon 022 403100
Număr de fax
E-mail oficial moldstat(2)/statistica.gov.md,
Adresa de internet www.statistica.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Crăciun Larisa tel: 067770029
e-mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:-...........
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ Bunuri □
acordului-cadru 
Obiectul achiziţiei Soluţie de Backup, replicare, recuperare şi

CodCPV
Expunerea motivului/temeiului privind

m O n ilO n Z d T C  d  m C C llllu r  V l i lu d l c  M ÎIZIC/C

48500000-3

alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdpl-MD-l663333244745
portalului guvernamental Link-ul:https://e-licitatie.md/contract notice/40105
www.mtender.gov.md)
Platforma de achiziţii publice utilizată

Data publicam: 16/09/2022 16:19 
e-licitatie.md;
□ DaProcedura a fost inclusă în planul de 

achiziţii publice a autorităţii contractante https://statistica.gov.md/newsview.php? 
l=ro&idc=3 l&id=7336

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:..............
Link-ul:-------------

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Licitaţie electronică

Sursa de finanţare—î_
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

□Buget de stat; 
354200.00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor I 2 1 .09.2022 17:10
_______________________________________________I 23.09.2022 15:16

1

http://www.statistica.gov.md
https://e-licitatie.md/contract
http://www.mtender.gov.md
https://statistica.gov.md/newsview.php


23.09
23.09
23.09
23.09
23.09
23.09
23.09
23.09
23.09
23.09
26.09
26.09
26.09
27.09
27.09
27.09

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
20 22
2022
2022
2022
2022
.2022
2022
2022

15:08
15:09
15:14
15:15
15:16
15:17
15:21
15:02
15:05
15:06
13:29
13:31
14:35
17:46
17:45
17:47

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

specificaţia tehnică in format word. 
ce fel de licenţiere
specificaţi versiunile si tipul acestor echipamente 

irecum şi cantităţi,
versiunea de frimware
cantitatea mediilor virtauale, cat si CLOUD VM. 
indicaţi tipul de NAS y
care este nivelul de SLA 
Care este nivelul de certificare solicitat 
să definiţi aceşti termeni prin completarea cerinţelor

tehnice
tipul backupului dorit
informaţii privitor la cantitate
indicaţi modul si tipul backupului solicitat
versiunea de SAP deţinută
configurarea backup-lui
Ce fel de support se solicită: 8x5 sau 24/7?
Se solcită soluţie atit de tip software cat si hardware? 
nr. de socket-uri fizice 
soluţii de GUT grafic 
echipament de stocare
Disponibilitatea a cel puţin 3 implementări________

Expunerea succintă a răspunsului am ataşat caietul de sarcini pentru sistemul Backup 
tip de licenţiere -  perpetuai
DataDomain (cu protocolul DDBoost), HPE 

StoreOnce (cu protocolul Catalyst), Quantum DXi, 
CleverSafe, Exagrid, Windows ReFS şi Linux XFS;
• versiunea curenta de software si echipamentele cu 
firmare-ul suportat de versiunea de software inclusa in oferta.
• soluţia software sa protekeze in total 50 
masini/instante
• echipament NAS cu suport pentru protocoalele C1FS 
2.1,3.0 si NFS 3 ,4  si 4.1
• planificat upgrade după neeisitate la o versiune 
nouă;
• Certificarea tehnică acredetată de la producător cu 
statul Engineer
• sa consideraţi 50 maşini virtuale
• configura setările de bază
• cantitatea de 50 instanţe
• baze de date Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL şi 
MySQL
> deţinem de software SAP
• infrastructură virtuală, Active Directory, servere de 
baze de date



• Solicităm suport 24/7
• Se solicită soluţia de tip software.
• linie de comanda (CLI)
• să poată fi combinate într-un singur spaţiu de stocare 
mare
• Avem nevoie de o companie cu competenţe şi cu 
experienţă,

Data transmiterii 22.09.2022 10:36
26.09.2022 13:14
26.09.2022 13:15
26.09.2022 13:16
26.09.2022 13:16
26.09.2022 13:17
26.09.2022 13:18
26.09.2022 13:19
28.09.2022 14:20
28.09.2022 14:21
28.09.2022 14:22
28.09.2022 14:23
28.09.2022 14:25
28.09.2022 14:27
28.09.2022 14:28
28.09.2022 14:30

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)

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

[ ----------------- -7
* !

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

[ ---------------- -7

5. Până la termenul-limită (data 04.10.2022, oral4:30), au depus oferta 1 ofertant:

N r . Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. B T S P R O 1 0 0 8 6 0 0 0 6 1 5 6 5 A l e x a n d r  S U V O R O V

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

B T S  P R O

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

P r o p u n e r e a  t e h n i c ă prezentai
P r o p u n e r e a  f i n a n c i a r ă prezentat
D U A E prezentat

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

D U A E prezentat
O f e r t a prezentat
E x t r a s  d e  la  C a m e r a  î n r e g i s t r ă r i i  d e  S ta t prezentat
C e r t i f i c a t  d e  a t r i b u i r e  a  c o n t u l u i  b a n c a r prezentat
F o r m u l a r u l  i n f o r m a t i v  d e s p r e  o f e r t a n t prezentat
S p e c i f i c a ţ i i  t e h n ic e prezentat
S p e c i f i c a ţ i i  d e  p r e ţ prezentat



Confirmarea calităţii produsului prezentai
Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor prezentai

(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:

Denumirea
lotului

D enum irea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
m ăsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Soluţie de 
Backup, 
replicare, 
recuperare şi 
monitorizare a 
mediilor 
virtuale şi 
fizice

BTSPRO 298 025,00 1 buc ' +

* In 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 eu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s- 
a solicitat:

Data
solicitării

O peratorul economic Inform aţia solicitată Rezm atul răspunsului 
operatorului economic

—...... -.......— --------- -----------

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot n

10. Criteriul de a tribuire 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 şi denumirea loturilor aferente)

11. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate ---------------- -------------

12. 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

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 

TVA)
Soluţie de 
Backup, 
replicare, 
recuperare şi 
monitorizare 
a mediilor 
virtuale şi 
fizice

B T SPR O 1 buc 298 025,00 298 025,00 357 630,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BTS PRO 06.10.2022 SIA RSAP, 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) *

14. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în  c a z u l  în  c a r e  v a l o a r e a  e s t i m a t ă  a  c o n t r a c t u l u i  
e s te  m a i  m i c ă  d e c â t  p r a g u r i l e  p r e v ă z u t e  la  a r t .  2 
a l in .  (3 )  a l  L e g i i  n r .  131 d i n  3 iu l i e  2 0 1 5  
p r i v i n d  a c h iz i ţ i i l e  p u b l i c e

B  6 z i l e  în  c a z u l  t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă m  p r in  
m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x  □

□  11 z i le  în  c a z u l  n e t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  
p r i n  m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x  □

I n  c a z u l  î n  c a r e  v a l o a r e a  e s t i m a t ă  a  c o n t r a c t u l u i  
e s te  e g a l ă  s a u  m a i  m a r e  d e c â t  p r a g u r i l e  
p r e v ă z u t e  la  a r t .  2 a l in .  (3 )  al L e g i i  n r .  131 d in  
3 iu l ie  2 0 1 5  p r i v i n d  a c h i z i ţ i i l e  p u b l i c e

□  11 z i l e  în  c a z u l  t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r in  
m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x  □

□  16 z i l e  în  c a z u l  n e t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  
p r i n  m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  fa x  □

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor pre văzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIV Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

15. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorulu

i
economic

întreprinde 
- rea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului- 
cadru

fă ră TVA
inclusiv

TVA

B T S
P R O a u t o h t o n

2 5 - 0 6 / 4 0 2

d in
1 7 .1 0 .2 0 2 2

48500000-3 298 025.00 357 630.00 31.12.2022

16. 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):



J

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)

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 hun 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) a! Legii nr. 131 din 3 iulie 201S privind achiziţiile 
publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau recepţionăm 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.







I.

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cad ru
Nr.l44l22 din 12 octombrie 2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

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

Denumirea autoritltii contractante Agentia de Dezvoltare Regionali Nord
Localitate mun. Bdlti
IDNO 1 009601 000267
Adresa Piata Vasile Alecsandri 8
Numtrr de telefon 0231 6-19-80
Numir de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnor d@adrn ord. s o v. m d
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,
068-98-22-00,
deni s. gudu mac @admord. gov. md

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de preluri n

Licitatie deschis[ M Altele: flndicatil
Obiectul achizifiei Amenajare, construclia teren de

minifotbal pe terenul construcliei de
culturd gi agrement str. Independenfei, nr.
223 din or. Singerei, Reconstrucfie,
construcfie pavilioane, amenajare teren
pentru copii. Acces din beton asfaltic la
Gradinita m. I din or. Singerei gi

Reconstruclia teren sportiv/ amenajarea
scuar str. T. Nencev din or. Singerei in
cadrul proiectului ,,Singerei oraEul
incluziunii teritoriale"

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 5 692 491 MDL
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din codrul
portalului gtmernamental wwu,. mtender. pov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 16497 537 65542
Link:
https : //mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1 6464 1 5 8 8 047 3?tab:contract-notice

Data publicirii anuntului de narticinare 4 martre2022
Data (datele) Ei referin{a (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
anuntul resDectiv (dupd caz)

Nu este cazul

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri r Servicii I Lucrdri M
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl Ia
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii EuroDene

NuM Dao

Sursa de finanfare Buget de stat o Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe o

III. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:



Alte surse: FondulNalional de Dezvoltare
ResionalI

Data deciziei de atribuire a contractului de

achizitie/ acordu lui-cad ru
Nr. 197122 din 8 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SRL,, Primaterax-Nord "
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr:200/L
Data: l4 aprilie 2022

Valoarea contractului de achizi(ie/acordului-
cadru

Fird TVA: 5 637 246,78 MDL
Inclusiv TVA: 6 764 696.13 MDL

Termen de valabilitate Pdnd la recepfia finald a lucr[rilor: 3l
decembrie 2028

Termen de executie 5 luni calendaristice

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

Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului U
Majorarea valorii contractului o
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare tr

Modificarea termenului de valabilitate o
Rezilierea contractului r
Altele:

Temeiul juridic findicayi actul normativ, articol, alineatJ
LEGEA Nr. l3l din 3.07.2015 privind
achiziliile publice (art.76 alin.7-9, 12-13)
HOTARAREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru
aprobarea Regulamentului privind achiziliile
publice de lucrdri

Creqterea pre{ului in urma modificirii (dupd
caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/ocordului-
cadruJ
Nu este cazul

Modificarea anterioarl a contractului de
achizi{ii publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se yor indica toate modificdrile operate
anterior ;i valoarea acestoraJ

Da. A fost majoratl valoarea contractului prin
acord adilional nr. I din I iulie2022. Valoarea
contractului s-a majorat cu 579 622,80 lei cu
TVA. S-a majorat termenul de execulie cu 1,5

luni. Darea de seamd nr. l2ll22 din I iulie2022
privind aceste modificiri a fost examinat[ de
citre Asentia Achizitii Publice.

AIte informatii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte gi dupl modificare:
(Se vor indica natwa qi amploarea lucrdrilor, nqturq Si cantitatea squ valoarea bunurilor, natura qi amploarea
serviciilor)

inainte de modificare:

Amenajare, constructia teren de minifotbal pe terenul construc{iei de cultura qi agrement str. Independen{ei, nr.
223 din or. Singerei, Reconstruclie, construcfie pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic
la Gr[dinita nr. I din or. Singerei gi Reconstrucfia teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Singerei



in cadrul proiectului ,,Singerei ora;ul incluziunii teritoriale" care rezulti din contractulnr.200lL din 14 aprilie
2022 sunt de urmdtoarele tipuri:
Modemizarea curlii grddinilei ,,Raza Soarelui" aici va fi construit qi amenajat un teren de mini fotbal, va fi creat
loc de joacd pentru copii cu o supraf4d de 220 m2 unde vor fi instalate 7 elemente de joac5, va fi amenajat spaliu
pentru fitness cu o suprafafl de 120 m2 unde vor fi instalate peste 4 elemente, vor fi create ciile de acces cu o
suprafa(d de 175 m2, vor fi montali
207 m2 de pavaj, vor fi instalate l0 scaune qi urne, vor fi plantali peste 126 de arbori Ei arbugti gi peste 1500 m2
de terasament al gazonului vafi realizat;
Vor fi modemizate Pavilioanele pentru copii pe teritoriul Grddinilei de Copii Nr. 1 din oras, vor fi modernizate
70 m2 de cii de acces spre aceste pavilioane, precum qi calea de acces spre grddinild cu o suprafald de Bl7 m2
care actualmente este intr-o stare degradatd;
Va fi creat un scuar cu o infrastructuri din zero, in cadrul'ciruia vor fi create cii de acces pentru unitel de transport
cu o suprafatd de 533 m2 Ei cdi pietonale qi alei cu o cu o suprafa@ de 615 m2,vafi creat loc de joaci pentru copii
cu o suprafata de 400 m2 unde vor fi instalate 8 elemente de joacd qi un spafiu pentru fitness cu o suprafal6 de
140 m2 cu instalarea a 4 elemente. in cadrul Scuarului va mai fi creat un teren de mini-fotbal cu 60 scaune, vor fi
instalate 14 binci qi tot atAtea ume, o masd de tenis, o masd de gah ;i doud mese cu scaune pentru relaxare, va fi
realizat terasamentul a 2085 m2 de spafiu unde vor fi plantafi peste 229 arbori gi arbuEti. in total va fi creati o
zond de agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare dar gi pentru intreg oraqul
cu o suprafald de 4485 m2 de spafiu amenajat.

DupI modificare:

ACT
d. constslsrc privind ercluderrr volumctor de lucr&i de construclh la obieclul 

* 
S:lagacl - oragl

hcluthall trltorldC'

Deta:09.09.2022

Comisia ln urmitorcr gorponenF:

Arcadie COVALIOV

Andret CUCOg

Dumiru BRENE$TER

VladimirBADR{AN

vasfle HADiRci,

Consteftin BANDIU

ThoielaRAILEANU

- Prirnrul orqului Singcci

- Mrmgcrd€ proie{t

- Director SRL ,, himrlcrot- nord"

- Manager hreprindenc SRL ,, Primatetax- nord"

- Rcsponsabil Tchic SRL ,, Ilclicccom-aord"

- $cf SMIP, ADR Nord

- Spccialisl mooitsizrre proiecte, ADR Nord

or. Singcrei

,A.

So propone rprc crctuihrr urattmrch lucrlrit

I " se propuac ryrc excfidcrc o porliune de rigor{ de beto4 deoarocc nu cstc posrlbilr monhrca ci.

Conclurii:

Lucrdrile sus sprc exoludore din cadrul proicotului ,.Singerci- oragu.l inckuiunii
teritonal€" nu l{iciilrilor & construclic - montaj daoarecc se rra sonslrui din
leavtr de

Arcadie COV, - Primaul oraqului Singerei

Atrdrei CUCOg

Vladinir BADRAIAN

YasiIe IIEDIRCA

- $ef SMIP, ADR NordConstantin

monitorizare proiecte, ADR Nord

J



lr\

NOTA ARGTIMENTATIVA PENTRU EXCLUDf, RE

Prin prezenta, IM BPPS Cimiqlia in urma examinirii obiectului in qantier, cu referirea la
excluderea unor lucriri, volumele care nu necesiti a fi executate la proiectul ,,Singerei-oraqul
incluziunii teritoriale", constatim urmtrtoarele:

Odattr cu inceperea lucritrilor de construclie montaj la qantier antreprenorul, beneficiarul, qi
responsabilul iehnic al proiectului au anunlat volume care nu necesiut a fi executale in gantier. pe
parcursul executilrii lucririlor s-a decis de comun acord cu beneficiarul pentru a face economii de
resurse qi excluderea rigolei din proiectul tehnic.

Reieqind din cele mentionate mai sus, IM BPPS Cimiqlia confirmi ci lucririle ce urmee,i a
fi excluse nu afecteaz{ exigenlele de bazd a proiectului qi nu necesittr verificare suplimentartr la
verificatori atestafi.

t5.09.2022 Director i.Na.spps cimiglia
Victor Cojocan

VI. Descrierea circumstantelor care au fiicut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii conlractului de achizifie/acordului-cadru)

Men{ionim cI circumstanfele care au fEcut necesarl modilicarea contractului sunt:
Actul de constatare a comisiei lafala locului qi scrisoarea proiectantului au adus la cunogtinfa grupului de lucru
faptul cl lafala locului au fost constatate volume de lucrdri previzute la etapa elaboririi proiectului dar care nu
sunt necesare de a fi executate in cadrul contractului.

Motivele/argumentele modificirii contractului de achizifie:
(motivul privind modificarea contractului de achizi(ie) :

ACTUL DE CONSTATARE A COMISIEI DE LA FATA LOCULUI:

4



ACT
de constatare privind ercluderea rotumclor de lucrlri de construcfie la obiectul " Slngercl - oraqul

lncla zia nll teitorlale"

Data:09.09.2022

Comisia in urmetoarea componenF:

tucadie COVALIOV

Andrei CUCOg

Dumit-u BRENE$TER

Vladimir BADRAJAN

Vasile HADIRCA

Constantin BANDIU

Danie|aRAILEANU

Vladimir BADRAIAN

Vasile HADh.CA

Constantin

- Primarul oragului Singerei

- Manager de proieci

- Director SRL,, Primaterax- nord"

- Manager inheprindcre SRL,, Primaterax- nord"

- Respousabil Tehnic SRL,, Helicecom-nord"

- $ef SMIP, ADR Nord

- Specialist monitorizare proiecte, ADR Nord

- Manager

- $ef SMIP, ADR Nord

monitorizare proiecte, ADR Nord

or. Singerei

Se propune spre exctuderc urmitoarele lucrlri:

I ' Se propune spre excludere o po(iune de rigoltr de beton, deoarece nu este posibili montarea ci.

Concluzii:

Lucririle sus spre excludere din cadrul proiectului ,,singerei- oraqul incluziunii
teritoriale" ilor de construclie - montaj deoarece se va construi din
feavi de

Arcadie COV - Primarul oraqului Singerei

AndreiCUCOg

/pumirusRENE$o* :i;;i;F--
f::V -tlLi'-

1g ",.t.t\t!$J
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A

NOTA INFORMATTVA A PROIECTANTULUI:

NOTA ARGUMENTATIVA PENTRU f, XCLUDIRf,

Prin prezenta, IM BPPS Cimiglia in urma examinarii obiectului in gantier, cu referirea la
e{cluderea unor lucriri, volumele care nu necesit, a fi executate la proiectul ,,singerei-oraqul
incluziunii teritoriale", constaEm urmitoarele:

Odatt cu inceperea lucririlor de construclie montaj la iantier anEeprenorul, beneficiarul, qi
responsabilul tehnic al proiectului au anunlat volume care nu nccesiti a fi exccutate in qantier. pe
parcursul executArii lucrtrrilor s-a decis de comun acord cu beneficiarul penku a face economii de
resurs€ gi excluderea rigolei din proiectul tehnic.

Reieqind din cele mentionate mai sus, IM BPPS Cimiglia confirml ctr lucririle ce urmeazd a
fi excluse nu afecteazr exigenfele de bazi a proiectului Ei nu necesiti vsrificare suplinentari la
verificatori atestati.

15.09.2022 Director i.u. BppS Cimiqlia
Victor Cojocari

VII. Rezultateleexaminirii:

in rezultatul examinirii necesitdlilor de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadrul s-a decis incheierea
acordul aditional privind:
Se micsoreazl cu l3 849,64 (treisprezece mii, opt sute patruzeci gi noui lei, 64 bani) lei cu TVA suma Contractului
qi se aplicd modificdri in punctul 3 . I . al acestuia care va avea urmatorul conlinut - Punctul 3. 1 Valoarea lucrdrilor
ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 7 330 469,29lei (qapte milioane, trei sute treizeci mii, patru
sute qaizeci Ei noud lei,29 bani) inclusiv TVA.
Prezentul acord se considerd incheiat la data semnirii lui Ei intrd in vigoare dupa publicarea anunlului de

Conducltorul grupului de lucru:

PRISACARI Maria

6

modificare de cdtre Achizitii Publice

Denumire
operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr. qi data
acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor (duoi caz)

SRL ,,Primaterax-
Nord"

Cu capital
autohton

Nr. 2 12

octombrie
2022

Minus ll 541,37
lei ftri TVA

MicEorare contract
pini la

6 108 724,41 lei
fbrl TVA

Minus 13 849,64
lei cu TVA

Micgorare contract
pinl la

7 330 469,29lei
CU TVA

Responsabil de conlinutul aced
Avizat de:
CONSTAIITIN BANDIU
roNrlrEv /k!^

Gudumac, specialist achizi

FTTT TVA Inclusiv TVA



Executor: Denis GUDUMAC Tel.:0231 2-56-46 E-mail: denis.gudumac@adrnord.gov.md

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HtnceSti, 53; tel.: 022-820-703;fu: 022-820-728;
e -m ai I : b ap@t ender. gov.md ; www. t end e r. gov. md
Agen{ia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; far: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

,^

,\
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Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. _1/2_ din 11.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

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

II1. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autoritltii contractante Primaria Carpineni
Hincesti Cdrpineni

IDNO 1 00760 1 00s 763

Adresa s.Cirpineni str. Independentei 54
Numir de telefon 026926019
Num5r de fax 0269260r9
E-mail oficial primari a. c a rprneni @gmai l. co m
Adresa de internet www.carpineni.md
Persoana de contact
(nume, prenltme, telefon, e-mail)

Zaporojanu Victor tel. 06844 8 3 03

zaporoia n uvicto16T@q mail. com

Cererea ofertelor de preluri f
Licitatie deschisd I Altele: [Indicatil
Produse alimentare pe simestrul I

2022
Cod CPV 1 5800000-6

439 327

Nr:21049227
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD-
1640263015383

Data publiclrii anuntului de participare 23.12.2021

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri I Servicii I Lucrdri n
Nun Dan

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

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizi[ie I aco rdulu i-cadru

17 .01.2022

I.I "Gurmeza Maria"

Nr:5
Data:25.01.22
Ff,rd TVA: 286279

Inclusiv TVA: 343534,80

Localitate

Tipul procedurii de achizi(ie

Obiectul achizifiei

Valoarea estimat[ a achizitiei
Nr. Ei link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al ul u i guy e r n a m e n t a I W ww,Ulg n dg r.ggLry d)

Data (datele) qi referin{a (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
anuntul respectiv (duod caz)

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referi la
un proiect;i/sau program finan(at din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de linan{are

Denumirea operatorului economic

Nr. qi data contractului de achizi(ie/acordului-
cadru
Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru



31.12.2022

31.12.2022

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

Tipul modificirilor

1.rYr =m ,i,i_, r, e ;rra i; ,, .:

,.,*:+' f,l ff''.*'**', * i*j%#*-;#j

ry'&ffi'*i,,,ql: ltry'I

Micqorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate u
Rezeliereacontractului n
Altele: IIndicalil

Temeiul iuridic Legea 131 din 03.07.2015 art.76 alin. l7
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-
cadrul
Micqorarea sumei contractului cu suma de
55514,17 lei inclusiv TVA in leglturd cu
neexecutarea acestora qi imposibilitatea
agentului economic de a-$i satisface
obligatiunile contractuale

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupi modificare:
(Se vor inrlica naluro Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea
semiciilor)

Micqorarea sumei contractului cu suma de 55514,17 lei , inclusiv TVA .

VI. Descrierea circumstan(elor care au fficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modiJicdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)
Micqorarea sttmei contractului cu suma de 55514,17 lei inclusiv TVA in legEturd cu neexecutarea
acestora qi imposibilitatea agentului economic de a-gi satisface obligafiunile contractuale.

VII. Rezultateleexaminirii:

in rezultatul examinlrii necesit6lilor de modificare a contractului de achizi[ielacordului-cadrul s-a decis incheierea
acordululrri adilional nr.l_din 11.10.2022 privind micgorarea sumei contractului cu suma de 55514,17 lei
inch"tsiv TVA.

Conducitoml grupului de lucru:

Victor
Prenume)

: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703;fm: 022-820-728;
md; www.tender.gov.md
SoluSionarea Contestafiilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfiint, 124 et. 4; tet.:022-820-

e-mail : cont estatii@ans c. md ; www. ons c. md

Termen de valabilitate

Termen de execu{ie

Creqterea pre{ului in urma modificirii (dupd
caz)

Modificarea anterioarl a contractului de
achizifii publice/acordului-cadru (dupd caz)

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital striin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor
(duod caz)

FIri TVA Inclusiv
TVA

I.I "GurmezaMatia" 1 11.10.2022 46261.81 555t4.17

,t
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DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru
Nr. 18 din 12.10.2022

Date cu nrivire Ia autori

Date cu prifire la contractul de achw 'acordul-cadru:

oritatea contractantl
Directia Educafie finerei 9i Sport
sec.Centru
Mun.Chiqinau

fDNO.._*,,-r * * u.- *, 't--_-T-==,=,-.
tu07601009417
Strada Pul garl 4l/A
022271022

4$!#iIdf..l# * uu 
=- s'v,e ;, : e-k 'sW

#-intrilTfiHak;, W I r..rp t. ] "tWS& dets_contract e @mail.ru

Pdlitu Efimia



Inclusiv TVA: 1157049.00

gb4libn rte vqlabtiitaa6 ,*..^., .** ', s** +*i-S 04.04.2022
ferd-en de eftrutie +. 'H 

-

31.t2.2022

DaIv te cu ire la modificlrile necesare a fi efectuate:
Bunuri p Servicii n I-ucrdri n
Nun Dan

Buget de stat o Buget CNAM n
Buget CNAS a Surse externe c
Alte surse: [Indicatil
04.04.2022

IM Liceist
Nr:18/S
Data:}4.04.2022
Fdrd TVA:
Inclusiv TVA: -172973.60

Termen devalahiiitlite ffi 04.04.2022
31.12.2022

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura si amploarea lucrdrilor, natura si cantitatei sau valoarea bunurilor, natura si
ampl o are a s erv ic i il or)

VI. Descrierea circumstan{elor care au frcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modi/icdrii contractului de achizitie/acordului-cadru)

VII. Rezultateleexaminirii:
inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 19 din
12.10.2022 a fost incheiat acordul adilional privind micqorarea sumei contractului cu -172973.60 mii lei

Conducitorul grupului deiucru:

, Prenume) (Semndtura)

otfothrt r/-



_     DARE DE SEAMÅ

dё itribuire a contra,tulti de achizi口 i publiCI ヾ

de incheiere a acordiluilcadru

de anulare alprocedurii de atribuire

・   :            
・

:   . _  ・         IN:F。 l din  12 octonlbrie 2022

Dlate cu privire la autOritatea Contractant五 :       [  :

2.: 1)atO cu privire la procedura de atribuire:   :

6,MD‐ 2003,s廿。Cartusa,

Inun.Chislnau

02258421 02258796

AVRAⅣ[lMarh, 022-587967,cs“ desti@ms血d

Cererea ofertelor p“ilri Licita,ie dcschisa

sterile cu ac nedetasabil pcntru ins■ina lSeringa
29G1/2

Necesitttea populatiei

1¨ 4ヽ1:)-1663757358003:

1 7 8:1

ul:

londttor=P五
nl鉗iasurse

DI五i面ire″ |1lorit】 tii

dC

=―
'Ⅲ・ ==・

|夕

=・
:ltll

|‐グlυlむ′′

privind

`′

ηθ
"ν

′

Nr:

21



3. Clariic】 ri privind.:doculmenta,a delatribuirel

β́ ″¨

“

P′ι′a2θαzν′′″ε″θ働ヵs′ sb″c施′θι′α′′めr〃

4.平
16diicな

i ppbrate fh dO叫mentaⅢ de atrib」Fe:

″力r′ ηθ′α′θ
“
οグ′″rク・

M[OROZOV IM[aria‐ a&ninis廿誠or

Asocl誠i:    :
1,M:OROZOV IⅦ 額ia・ 100%

Elena-1

ERMICEV
Asocl誠 i:

1003600005263

11002600001177

“

M…INTER… FARMA"sハ

LABROlvIED
LABORATOR SRL

Asocitti:

1:BEZER Iuric;

2t SUNSTRING

BEZER Iurie― admhistrttOr

li003600060828INI BECOR SRL

6. Informaiii privind ofertele depuse 9i documentele

de citre operatorii economici:

de caliicare,i allrelte DuAE prezentate

IM Bccor SRL:Labromed
Laborttor SRL"M―

INTER―FA101A"
SA:

Neprezentat
1ヽこeprczentat

Prezcnt試

Neprezentatprezefttat,' ,prezerrtat
Neprezentatprezemtat

2.

]D)OCulllentele Ce lolert,

|11・ ||■..='

|■■■■■

ara _Lユl二空聾生三二
2



Prcze■ atprezeffiatprezerrtat

μ″′ら″
“
αノα′″′ν加ググι4ッ

“
′rια αο

`ν“
θ″た′Or′′ιZι 4′クたSι ツα′″グ′σα物 conforrnitate cu ceriilele din

documentafia Jθ α′″′わν′′ιダse ya ctonsemna prin: prezentatt neprezentut, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul αルS′′′″ι力′αちdar nu corespiundecerinfelor de calificare))

。fertelor cu cerintele solicitate:

+27000 buc‐20500ヽ IDL'"MINTER‐FARMA"
SA   :‐

27000 buc31860ヽ (DLLABR01vIED :
LABORATOR SRL

27000 buc36 450 MDL´ .   :IM BECOR SRL

Seringa  sterile

cu  ac i nedetasabil

pentru  insulina  l

m129G1/2.

*incazul.utilizdriiticitapielectronicesevaindteaprepltoferteifinale

fi"tar*i'fin'iriyiid ,"Coiespunderea.c-u 
cerinlele de'paltficore"' ;i "Corespunderea cu speciificaliile

ieinicr"',,si ya conrr*no pr:in: ,,.+ " in cazul'corespunderii,; prin ,,-- in cazul,necqlespunderi)
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1DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilli publice

Nr. 571 din 1J.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractant[:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. clarificrri privind documentafia de atribuire: Nu sunt

4, Modificiri operate in documentatia de atribuire: Nu sunt

5' PAni la termenul-limiti (data 26.09.2022, ora 10:00), a depus oferta un ofertant:

Denum irea autolitlfii contractante Direclia de Polit& a mun. Chisindu
Localitate mun. Chi$indu
IDNO

r uu66u l000tJOtt
Adresa s[r. I tgllllla o
1\umar ue tetelon 022 254 898
E-mail oficial vrtal re. baci u(a)igp.gov. md ;
Adresa de internet www.oolrtra.md
Persoana de contact (nume, iEnuAnAW:;
maiD

V rtalre Baclu, vitalie.baciu@igp.gov.md,
022-254-898

Tipul procedurii de atribuire "nti"rt" Cererea ofertelor de preturi
a uc acnrzt{te repetata (dupA caz) Nr: ocds-b3wdpl -MD- | 66304723 | | 58Tipul obiectului "ottt"u.tffiacordului-cadru

Servrcll

Obiectul achizitiei Servrcll de expertizd judiciari psihologicd (specialitatea
nr.22.02 conform HG nr 1Q5 din )A n2 )nl1\

Cod CPV / JZVVVUU-d
Expunerea motlvuluVtemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aptlidrii-attor
proceduri de cdt I i c it alia des c h is d)
Procedura de atribuire (se va indna din 

"adn 
t

p or t a I ul u i guv e r n am e n t al w ww. m t e n d e f . gov. md)
Nr: ocds-biwdp I -MD- 1663047231159
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenOeryocAs_U:wOo t _

MD- I 663 04 7 23 1 1 5 8?tab:contract-norice
D ata publicdrii: 1 3 .09 .2022

rrauorma qe acnrzrtil publice utilizati achizitii.md

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

Da

Link-ul cdtre planul de achiziliipuUtice puUticar
https ://po I iti a.mdl r o I advanced-page-type/p I an_de_
achizitii

r u€ rrrrcrrle puo[cat tn ffA,P @upa caz) Data: -

Link-"1,

Jghnici qi instrumente specifice Oe atrinui"e
(dupd caz)

Nu se apttca

Sursa de finanfare buget de stat
aruarea esumata (let, JqrA I yA) 300 000,00

Denumirea operatorului economic Asocia(ii/ad ministratoriiBiroul Individual Oe gxpertEa luaiciare
"Bulgaru Ala" AIa BULGARU



Denumire document
Denumirea operatorului economic

Biroul Individual de Expertizd Judiciare "Bulgaru
Ala"

DUAE prezentat
Oferla * specificalii tehnice Ei de pre!
(Anexele nr.22 qi nr.23 completate) prezenmt

Certificat ce confirmd dreptul de a presta serviciile

;:|ff:[ 
(licen!a/ certificat) eliberate de autoritdtile prezentat

Declara{ie privind valabilitatea ofertei pentru o duratd de 30
de zile calendaristice prezental

Declara{ie privind confirmarea identitdtii beneficiarilor
efectivi gi neincadrarea acestora in situagia condamndrii
pentru participarea la activitili ale unei organizafii sau
grupdri criminale, pentru corupfie, fraudd gi / sau spdlare de
Dan r.

prezentat

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

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prelentat, nepregentat, na corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare))

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va con;emno prin: ,,+" in cazLtl corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necoreipunderitl

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

Denumirea
lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Pre!ul
ofertei

(frrd TVA)*

Cantitate;i
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Servicii de
expertizd
judiciard

psihologicd
(specialitatea

nr.22.02
conform HG
nr.195 din

24.03.2017)

Biroul Individual de
Expertizd, Judiciare

"Bulgaru Ala"

3 500,00 I buc.

Data
solicitirii

Opeiatorul
economic

Informa{ia solicitati Rezumatul rispunsului
operatorului economic

28.09.2022 Biroul
Individual de
Expertiz[
Judiciare
"Bulgaru Ala"

Grupul de lucru pentru achizitii al
Direcliei de Polilie a mun. Chiqindu, in
conformitate cu prevederile art. 17
alin. (4) din Legea nr.13112015
privind achiziliile publice, solicitd s6
ne prezentali declara{ia privind
valabilitatea ofertei sau termenul de
valabi litate a ofer"tei. Informatia

Operatorul economic ne-a expediat
informalia solicitatd pe pogta
electronici
vitalie.baciu@igp. gov.md.



solicitatd urrneazd a fi prezentatd in
decurs de o zi lucrltoare. in format
electronic cu aplicarea semndturii
electronice la adresa de email:
vitalie.baciu@igp. gov.md.

9. Ofertan{ii respinsildescalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru intregul lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prelul cel mai scdzut

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu se aplicd

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplicd

14. in urma examin[ri, evaludrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: nu se aplicd in conformitate cu
prevederile art.32 alin. (3) lit. b) al Legii nr.l3ll20l5 privind achizi[itle publice - Respectarea
termenelor prevdzute la art.32 alin. (1) este facultativfi in urmdtoarele cazuri: atunci c6nd
contractul de achizilii publice/acordul-cadru respectiv urmeazd sd fie incheiat cu un operator
economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire gi nu existd alli operatori
economici implicali in respectiva procedurd de atribuire.

I 7. Contractul de achtzi!.ie I acordul-cadru incheiat:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi unitate
de misuri

Pre{ul total
(mrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Servicii de expertizd
judiciara psihologicd
(spec ialitate a nr.22.02

conform HG nr.195 din
24.03.2017)

Biroul Individual de
Expertizd Judiciare

"Bulgaru Ala"
I buc, 300 000,00 300 000,00

Denumirea operatorului economic Data
transmiterii

Modalitatea de transmitere

Biroul Individual de Expertizd Judiciare
"Bulgaru Ala" 30.09.2022 e-mail : ala. bulgaru@gmail. com/ SIA RSAP

Denumirea
operatorului

economic

tntreprin
derea:

Numirul
qi data

contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Term€h de
valabilitate

al
contractului

rair rva ;

inclusiv
TVA



PUL INDTVIDU;L

7br exrenrzA
I JUDICIARE
T,,BULGARU ALA''

570 13.10.2022 7520000
0-8 300 000,00 300 000,00 31.12.2022

Prin prezenta dore de seamd, grupul de lacrucontractalui/controctelor indicate"a iost reenontnt t
Ieclard cd termenul de aEteptare pentru tncheiereqr

vv""o.L.utuucunrocreror indicate afost re.spectat (except,nd 
"ororii"-pr"riroiriT "rr.

nr' I3I din 3 iutie 20rs privina o"ntziliit"'p"bri;" i:;;;;i* q, cd tn cazur depuneriirecepriondrii rapoarteror cre monitorizirlj'orrrt"o aufoit exominate Ei sora(ionate,

32 alin. (3) at Legii
contestaliilor ;i/sau

;:::,;,:;;;,:;:;:;:i:;tr:;f:::,,;,:;;::;;;:W:*,;::;:,:!;#i::;fy#Hydgurdriiprocecrurii

Conducltorul Grupului de lucru pentru achizi(ii:

Tudor BOR$















DARE DE SEAMA
de atribuire а сопtrасtчlчi de achizilii рчЬliсе

de iпсhеiеrе а acordului-cadru
de апulаrе а рrосеduпi de аtriЬuirе

п
п

Nr. 1 din 'l3.10,2022

1. Date сч riчirе la autoritatea сопtrасtапtё:

2. Date cu rivire la cedura de аtriьчirе:

3. СlаrifiсЁri рriчiпd documentalia de atribuire

Dепчmirеа autoritйtii contractante lП/SР lnstitutul de Medicini Uгgепtй

Localitate мuп. Сhisiпёч
lDNo 10036001 52606

Adresa str, Toma СiоrЬё,1

NчmЁr de telefon 022_250-в09

Nчmir de fax 022-250_в09

ach izitii@u rое nta. mdЕ-mаil oficial
Adresa de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

mail)

Moisenco cristina

сеrеrеа-'6fеrtеlоr de рrеtчгi пLiсitаtiе deschisё п nAltele

!ndica!i]

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate

Procedura de achizitie rереtаtё (duрё caz) Nr:---
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

вчпчri п servicii п Lчсriri п

Peroxid de hidrogen 33-35% - MedicinalObiectul achizi{iei

33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea рrосеdчгii de atribuire (iп cazul
арliсёrii aftor рrосеdui decёt licita|ia deschisё)

Nr, ocds-b3wdp,| -MD-1 662963655708/21 063374
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1 66296365570B?tab=contract-notice

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
poft alului gччеmаmепtаl www,mtепdеr,qоv.md)

Data public5rii: 12.09.2022
r achizitii.md: п e-licitatie,md; г урtепdеr,mdPlatforma de achizilii publice utilizati
пDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

https//www.urgenta.md/achizi%C8%9Bii-publice.html,

Procedura а fost iпсlчsi iп рlапчl de achizitii
publice а autoritilii contractante

Data: --Апчп{ de intenlie publicat in ВЛР (dupa caz)

Link-ul---

сАсоrd-саdru пsistem dinamic de
еlесtrопiсё пСаtаlоg electronic

achizitie пLiсitаtiеTehnici 9i instrumente ýpecifice de atribuire
(dupё caz)

SчБа de fiпап!аrе пВugеt de stat; пВчgеt CNAM; nBuget CNAS; nSurse ехtеrпе;

пАltе sчrsе: 1рrорrУ
Valoarea estimatЁ (lei, fdrd NА) 99 000,00

Data; 14 sept 2022, 10:МData solicitirii clarificirilor
Denumirea орrаtоrчlчi economic NU Se cunoaýte

subiectul iпlгеЬёdi: citeПi de eligibililate
solicilam revizuirea criteгiiloI de eligibilitate dUpa cum uгmеаzа: 1. р, 6 (din

сrilеrii) - &quot;licenta de aclivilate&qUot; соmегlul cU рrоdчsчl dat пU Se

supune licentieii, 2, р,7 (din cгiterii) -Agentia Mфicamentului пu este
autoritate imputernicita de еlаЬоrаrе а ceгtiflcatelor de calitale, certificalul

Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de clarificare

Se уа а iп cazulin care аи fosl so/iclt ate сlаrifiсёri

I

Cod CPV



Ехрчпеrеа succinti а rispunsului
0ata transmiterii

de calitate Se elibereaza de catre producator consideram oportun, Sa fie

Solicilat &quot; certiicat de iпrфistrаrе de Stat а prФUsului
biodisclructiy&quot; in conformitate cu Hot, Guvemului пr 5М din
10,09,2009 lгU tllde
AU fost opeIate rnodificari iп AnUntulde padicipare

RaspUnS (l4 sepl2022, ,|0 
i54)

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:

Se уа а iп cazul iп care au fost о rate modificёri

[lndicati sursa utilizatё si data publicёii]

!ndicali пumёrul de zile]

5. Рiпi la tеrmепч1-1imitё data 23,09.2022 оrа l5:00 au de s oferta 2 dочё ofe

lDNo

1007600076106

100з600068776

6, lnformalii privind оfеrtеlе dерчýе gi documentele de calificare 9i аfеrепlе DUAE prezentate de сёtrе ореrаtоrii
economici:

(lпfоrmа|iа privind dепumirеа dосumепtеlоr prezentate se va indica iп conformitate сч сеriпtеlе din documentatia
de аtйuirе 9i se va сопsеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаt, пч corespunde (iп cazul сёпd documentul а fost
prezentat, dar пч corespundeceintelor de calificare))

Mostre la рrоdчsеlе solicitate (|а necesitate)

Policontract SRL

2

Rezumatul modificёrilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрё caz)

Теrmеп-limitй de depunere 9i deschidere а
ofertelor prelungil (dupё caz)

Nr. Denumirea opeгatorului есопоmiс Asociatii/
administratorii

1 GALCHlM & со t]RL Gritсаrепсо Апdrеi

2 Policontract SRL lоп Сrеs

Denumire document Denumirea operatorului есолоmiс
operatori economici

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezentat, neprezentat, пч corespunde)

РrорUпегеа tehnicё GALcHll\,1 & с0 SRt prezentat

Policontract SRL ргеzепtаt
РrорUпеrеа financiarё GALсHlM & с0 SRL prezenta!

Policontract SRL prezentat

DUAE GALсHlM & с0 SRL prezental

Policontract SRL prezentat

Gаrапliа репtru оfеrtа
(dчрё caz)
lvu а fosl solicйta

GALсHlM & ()0 SRL

Policonгact SRL

Documento de calificare
Se va сопvпла рлiл: prezentat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе

Dovada inregistrarii реБоапеi juridice, in conformitate сч
prevederile legale din !ara in care orertantul este Stabilit

GALсH|M & с0 SRL prezentat

Policontract sRL prezentat

cefiificat d9 iпrоgi8tгаrе dE Stat а pюdusului biodistructiv GALсH|M & с0 SRL пч corespuпde
Policontract SRL prezenlal

ccrtificat de calitate GALCHlM & {]0 SRL NU а fost ýо/iс'tаtё

Policontract SRL prezentat

Termenul restant al bunurilor la momentul liчЁrii v.a costitui: GALCH|M & со SRL prezentat

Роliсопtгасt s;RL рrеzепtаt

certificat сЕ /sau ech'valent GALCH|M & с0 SRL
prezenlat

GALсHlM & 1]0 SRL лч coaespunde

prezentat

7. lnformatia privind corespunderea ofeЁelor сч cerintele solicitate:

Policontract SRL



Dепчmirеа lotului
Denumirea

operatorului economic

Pretul
ofertei

(fаrё ТVА)'

cantitate ýi
unitate de
mЁsчrЁ

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп!еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа cu
specifica!iile tehnice

1.Peroxid de hidrоgеп 33-

35% - Medicinal

GALсHiM & со SRL 80 000,00
4000 kg

А fost oferit peroxid de
hidrоgеп de 37%

Роliсопtгасt SRL
96 000,00 + prezental

r iп cazul ulitizёrii licitaliei еlесtrопiсе se ча iпdlса pretul ofeftei finale
(lпfоrmаliа privind "Corespunderea cu сеiп|еlе de calificare" 9i "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se vа
сопSеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespunder gi рriп ,,:' iп cazu! песоrеSрuпdеii)
8. Репtrч elucidarea чпоr песlаritili sau confirmarea чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu сеriп!еlе stabilite

iп documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pretuIui апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

9. Oferta lп i/descalifi

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеЁеlоr:
репtгч fiecare lot п
репtru mai multe loturi cumulate п
penku toate lotunle п
Alte limitёri ргiчiпd пumаrчl de lоturi саrе pot fi atribuite aceluia9i ofertant: [пdlЬа|У

Justificarea deciziei de а пu atribui conГactul ре loturi:

11. Criteriul de ahibuire aplicat:

Рrе!чl cel mai sсЁzчt tr

costul cel mai scЁzut tr

Cel mai bun rароrt calitate-pret .
Cel mаi Ьuп rароrt calitate-cost п
(tп cazul iп саrе iп cadrul procedurii de atibuire sunt aplicate mai muftе criteii de atйuire, se чоr indica toate

criteriile de atribuie aplicate ýi denumirea loturilor aferente)

12. lnformalia ргiчiпd factorii de evaluare aplicali:
(Se va соmрlеtа репtru lotuile саrе au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп rapolt calitate-pre| sau cel mаi
Ьuп calltate-cOs

1 3. Reevaluarea ofeЁelor:
(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofeftele au fost reevaluate repetat)

Data

solicitirii

Ореrаtоrчl

есопоmiс

Informa!ia solicitati Rezmatul rаýрчпýчlчi

operatoruIui economic

26.09.2022 GALCHIM & со SRL prezentarea mostrelor А fost prezentata mosha

Denumirea operatorului есопоmiс Motivul respingerii/descalif iсЁrii
GALCH|M & со SRL Оfегlа s€ respinge iп coпtormitate сч art 69 alin (6) lit Ь) al al Lфii plivind achizfii|e

publice Nr,131 din 03,07,Д15 din molivul перrczепlёdi daгifrcёrilor ýi tUtUюг

dофmепlеlоr Solicilate si апчпЕ:
_ са сеriпtё obligatorie а fost ýolicital са produýul ofeфt si fie insott de

certi|icatulde iпгфistrаrе de stat а pФdýUlui biodiýtruйiv,
prezentaEa сопl]rmаriidе colabolare cU titularul certifiйtului de inrcgistrare de
stal/avizale sапitаё a|plйUýului biodbbucliv пr, ф296 din З0Ю5/2018 - SA М

lпlеrfаппа, cU sеmпбfurа ýiýiampih Umеdё а acestuh.

valoarea din oferti Punctajul calculatFactorii de evaluare
TotalDenumirea operatorului есопоmiс 1

Dепumirе factorul 1 Ропdеrеа

Dепumirе factorul п Ропdегеа

Motivul rеечаlчirii ofertelor
з

rеst



моdifiсёri|е

Cantitate gi

unitate de
misчri

Dепчmirеа lotului Denumirea
operatorului
есопоmiс

1,Peroxid de hidrogen
JJ_
35% - 1,4edicinal

Policontract SRL 4000 kg

,l4. п чrmа ехаmiпiri, eva|uirii ;i comparirii оfеrtеlоr depuse iп саdrчl procedurii de аtriЬчirе s-a decis:
АtriЬuirеа contractulul de achizitie publica/acordului-cadru:

РЦчl unitar
(firi TVA)

24,00

Аrgumепtаrе:
'l5. lпfоrmаrеа eratoriIor есопоmiсi des re deciziile rч lui de lucru ntrU ach

Modalitatea de transmitere

RSAP, e-majl
Policonkact SRL RSAP, e-mail

(lпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч
achizi,tii se realizeazё iп conformitate cu prevederile аft,31 alLegiinr, 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

'l6. Теrmепчl de a9teptare pentru incheierea contractului:

П б zile iп cazul transmiterii comunicarii prin

ml lоасе еlесtrопiсе i/sau fax п
П 1 1 zile iп cazul пеtrапsmitеrii соmuпiсёrii рriп
ml loace еlесtrопiсе /sau fax п

п cazul тп саrе чаlоаrеа estimata а contractului este П 1 1 zile Тп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
ml loace electronice si/sau fax п
П 16 zile in cazul пеtrапsmitеrii соmчпiсДrii рriп

achizi ile publice ml loace electro lice i/sau fax п

(Se/ecta! tеrmепul de agteptare respectat Calcularea tеrmепеlоr prevazute de Legea пr, 131 diп 3 iulie 2015

privind achizitjile publice, inclusiv а tеrmепеlоr de agteptare, se efectueazё iп сопfоrmitаtе cu prevederile T|TLULU\

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

17. contractul de achiz e/acordul,cadru incheiat:

vаlоаrOа contractului

еgаlё sau mаi mаrе dесбt pragurile previzute la агt

2 alin. (3) аl Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 ргiчiпd

4

96 000,00 115 200,00

Data transmiteriiDenumirea operatorului
economic

GALсHlM & со SRL 05.10.2022

05.10.2022

lп cazul in саrе vаlоаrеа estimata а contractului este
mai miсё decAt рrаgчrilе рrечizчtе la аrt. 2 alin, (3)

al Legii пr. 131 diп 3 iulie 20,15 privind achizi{iile
publice

Dепчmirеа
operatorului
есопоmiс

Intreprind
elea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixuaýoci

еrеl
Cu capital

striin

Nчmёrчl

ýi data
сопhасtчlчi/

acordului-cadru

Cod CPV
inclusiv
пА

Теrmеп de
valabilitate al

сопtrасtчlчi/асоrd
ului-cadru

Policontract SRL 679 13,10.2022 з3600000.6 115 200.00 з1,12.2022at]tohton 96 000,00

Апчlаrеа procedurii de achizi{ie publici:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

pretul total l pretultotal

fЁ;атvА) 
| 

tincrusivTvA)

firi TVA



'l8. lnformatia privind achizilii publice durabile (achizilii veгzi) (rubrica dаtё se completeaza doar iп cazul iп care la

рrосёdurа de achizilie рчЬliсё au fost aplicate criterii de durabilitate 9i s-a incheiat contracUcontracte репtrч
louloturi ntru саrе au fost licate criterii de durabilitate

Prin prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru declard сё tеrmепul de ag'epfare pentru incheieree
contractului/contractelor indicate е fosf respecra' (ехсерtёпd cezurile prevdzute de аП. 32 alin, (3) al Legii пr. 131 din
3 iuliё 2015 privind achiziliile publice ), precum ,i сd iп cazul depuпerii contesleliilor Ei/sau rесерliопdrii rapoartelor
de monitorizare, aceastea аu foý' ехаmiпа(е si solutionafe.

urёrii procedurii de

Conducitorul grupului de lчсrч ре Mihail ciocanu

(DNNU) _nu_Ач fost aplicate criterii pentru achizi|ii publice durabile (achizilii чеrzi)?

(indicali suma cu 
'NД)

Vа|оагеа de achizi[ie cu TVA din contracU contracte а lotului/|oturilor

репtrч care ач fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

Codul СРV aI |otu|ui/loturilor репtrч саrе au fost aplicate criteгii de
durabilitate:

Рrе{чl cel mai scёzut п
costul cel mai scёzut п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-pre( tr

Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost п

Griteriul de atribuiIe репtru lotul/|oturile pentru саrе ач fost aplicate
сritегii de durabilitate:

qмr i

5

Prin prezenta dare de sеаmЁ, grupul de lucru репtru achizi|ii сопfirпё corectitudinea
achizi|ie, fapt репtrч care poarld rёsрuпdеrе сопlоrm prevederilor lёgеlо iп vigoare.



D A R E  D E  S E A M Ă
privind modificarea contractului

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 30.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autoritătii contractante Primăria oraşului Floreşti
Localitate oraşul Floreşti
IDNO 1007601007192
Adresa Or.Floreşti str.Ştefan cel Mare şi Sfânt,32
Număr de telefon (250) 2-22-44
Număr de fax (250) 2-22-44
E-mail oficial primariafloreşti8@gmail.com
Adresa de internet www.primariafloresti.md
Persoana de contact BARBĂLAT Oxana, mob.060152010,
(nume, prenume, telefon, e-mail) e-mail xyussa@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie Licitaţie deschisă
Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru Gradiniţele de copii 

din or. Floreşti pentru anul 2022.
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achizitiei 2 205 663,19 MDL
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din 
ccidrul portalului guvernamental
w m ’w . mtender. gov. m d)

Nr: ocds-b3wdpl-M D-l638173945746
Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21047691/

Data publicării anunţului de participare 29/11/2021
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunţul respectiv
(după caz)

Nu

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

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanţare Buget de stat

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

27/12/2021

Denumirea operatorului economic SRL ”V.A. Struc ”
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Nr:3
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Fără TVA:71900
Inclusiv TVA:81712,68

Termen de valabilitate 31/12/2022
Termen de execuţie 31/12/2022

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

mailto:ti8@gmail.com
http://www.primariafloresti.md
mailto:xyussa@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047691/


Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului
Temeiul juridic L eg ii nr. 131/2015, a r t. 16 alin. (7)
Creşterea preţului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utiîizează preţul actualizal 
al contractului de achiziţii publice/acordului- 
cadrujmt este cazul

M odificarea anterioară a contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru (după cciz)

Nu au fo s t modificări

Alte informatii relevante_̂________

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi amploarea 
serviciilor)_________________________ ______________ _________________ __________________

Nr
/or

Operator economic Suma
contractului

Suma
micşorată

Suma finală a 
contractului

1. SRL “V.A. Struc” 81712,68 -18596,37 63116,31

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)
La data de 16.05.2022. în adresa Autorităţii contractante din partea operatorul 551 din 14.09.2022, prin care ne-a 
comunicat că. în legătură cu situaţia provocată de războiul din Ucraina, totodată luînd în consideraţie majorarea 
considerabilă a preţurilor la produsele alimentare care au fost contractate, inclusiv la nivel global. din cau/.a 
nivelului ridicat de inflaţie. solicită micşorarea valorii contractului nr.3 din 03.01.2022 (Lot zahăr cantitatea dc 
1163 kg~) grupul de lucru a decis micşorarea valorii contractului fară de a reţine garanţia de bună execuţie

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr.01 din 30.09.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator 
economic

--
Intreprinderea: 

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adiţional

Valoarea modificărilor
(după caz)

Fără TVA
Inclusiv

TVA

SRL “V.A. Struc” SRL 01 30.09.2022 -17218,85 „ -18596,37

Condueătorul grupului de lucru:
p 2<;-;>•■•-■ . ■

r i . \ N ( i  \X
(Semnătura)^  (Sktfy&fiPrenume)

-7
ţiă Achisîfii^JP'ublice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 

ip@tender.gov. md; www.tender.gov.md 
AfidnţifiNaţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bcl. Ştefan cel Mare şi Sfiânt, 124 et. 4; tel.:022-820- 
652: fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

mailto:ip@tender.gov
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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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.    03    ___din        13.10.2022              .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Schineni 
Localitate s.Schineni,r.Soroca 
IDNO 1007601001488 
Adresa s.Schineni,r.Soroca ,str.Renașterii 59 
Număr de telefon 023047567 
Număr de fax 023047436 
E-mail oficial  lararotari1969@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Leșan Silvia,067207741,sprimaria@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate X 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 -X 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă a unor porțiuni de 
străzi prin s.Schineni, r.Soroca(etapa II) 

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: 21063965 
Link-ul:ocds-b3wdpl-MD-1663574860222 
Data publicării:19.09.2022 

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

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

X 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;  X -Alte surse: [bugetul local] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 94586,15 
 

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   
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  04.10.2022, ora_12:_00__), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Damser Grup 1018607000285 Zabulica Serghei 
2. SRL Drumnord- Construct 1014602001061 Verhovețchii Ion 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL 

Damser-
Grup 

SRL 
Drumnord-
Construct 

    

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

DUAE prezentat prezentat     
Oferta financiară prezentat prezentat     
Certificate de 
conformitate a 
principalelor 
materiale 

prezentat prezentat     

Cerere de 
participare (anexa 
nr. 7) 

prezentat prezentat     

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat prezentat     

Garanția pentru 
ofertă (anexa nr.9) 

neprezentat prezentat     

Grafic de executare 
a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

prezentat prezentat     
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Declarație privind 
experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

prezentat prezentat     

Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an de 
activitate (anexa 
nr.13 

prezentat prezentat     

Informații generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat     

Raportul financiar 
pentru anul 2021 

prezentat prezentat     

Certificat privind 
lipsa sau existența 
restanțelor  față de 
bugetul public 
național/ eliberat de 
către Fisc/ 

prezentat prezentat     

Aviz pentru 
participare la 
licitațiile publice 
dev lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor eliberat 
de către Agenția 
pentru supraveghere 
tehnică 

neprezentat prezentat     

Scrisoare de 
recomandare 

prezentat prezentat     

Declarație de 
neîncadrare în 
situațiile ce 
determină 
excluderea de la 
procedura de 
atribuiire, ce vin în 
aplicare din Legea 
nr. 131 din 
03.07.2015 

neprezentat prezentat     

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

Declaraţie privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 

prezentat prezentat     
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contractului (anexa 
nr. 14) 
Declaraţie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru 
implementarea 
contractului (anexa 
nr. 15) 

prezentat prezentat     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

 SRL Damser-Grup 79815,52 Ofertantul se află în statutul de ”anulat” 
 
 
Lucrări  de 
reparație 
curente a 
unor porțiuni 
de străzi prin 
sat. Schineni, 
r-nul Soroca 
(etapa II)  
 

SRL Drumnord-
Construct     82892,50 

Conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 

   
   
   
   
 

  

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Damser-Grup Conform art.65(4) din Legea achiziții publice 

ofertantul nu a depus într-un set comun  
propunerea tehnică,  propunerea financiară,  
DUAE și garanția pentru ofertă 

  
  



5 
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  X    
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: nu e cazul 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
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 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 
reparație 
curente a 
unor porțiuni 
de străzi prin 
sat. Schineni, 

SRL 
Drumnord-
Construct 

Conform 
caietului de 
sarcini 

82892,50 82892,50 99471,00 
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r-nul 
Soroca(etapa 
II)  
 
 
 
 
 

 
 
 
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 Damser-Grup 05.10.2022 sergiu.ry@gmail.com 
SRL Drumnord-Construct 05.10.2022 drumnordconstruct@mail.ru 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

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 
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SRL 
Drumnord-
Construct 

Cu capital 
autohton 

 
43 

13.10. 

2022 
45200000-
9 82892,50 99471,00 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): nu e cazul 

 

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, 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: 
 
Leșan Silvia                                                                           
Nume, prenume                                                            Semnătura 
                                                                                      L.S. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 09 din 29.09.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria or. Floresti 
Localitate or. Floresti 
IDNO 1007601007192 
Adresa MD-5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-l 

Floreşti), or. Floresti, str. Stefan cel Mare si Sfint 
32 

Număr de telefon 0250-22244 
Număr de fax 0250-22244 
E-mail oficial  primariafloresti8@gmail.com 
Adresa de internet www.primariafloresti.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Barbălat Oxana, tel.,+373 60152010, 
xyussa@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:Da 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de amenajare a trotuarelor de pe str. Ştefan 
cel Mare, or. Floreşti. 

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

Nu este cazul. Procedura este Licitaţie deschisă 

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

Nr: 21062926 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062926/ 
Data publicării: 6 sept 2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

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

□ Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://primariafloresti.md/wp-
content/uploads/sites/9/2022/01/Plan-de-
achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Nu 
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) 2 140 440,16 MDL 

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   
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 26 septembrie 2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Nostalitserv-Prim SRL 1004602009066 Bitca Tudor 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Nostalitserv-Prim 
SRL 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

prezentat    

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

Scrisoare de garanție 
bancară 1% din 

valoarea ofertei fără 
TVA 

Scrisoare scanată în 
original 

prezentat    

Grafic de executare a 
lucrărilor pentru 
fiecare lună 

prezentat    

Cerere de participare 
(anexa nr. 7) 

prezentat    
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Declarație privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat    

Experiență similară în 
lucrări (informațiile 

date se vor include în 
anexele nr. 12 si nr. 

13) 
 

prezentat    

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul și 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului (anexa 
nr. 14) 

prezentat    

Declarație privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului (anexa 
nr. 15) 

prezentat    

Lista 
subcontractanților și 
partea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de aceștia 
(anexa nr. 16) 

prezentat    

Informații privind 
asocierea (anexa nr. 
17) 

Prezentat 
( nu sunt asociaţi) 

   

Declarație terț 
susținător (anexele 
18, 19, 20,21) 

Prezentat    

Aviz pentru 
participare la 
licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor (anexa nr. 
22) - Avizul Agenției 
Supraveghere 
Tehnică, trebuie să nu 
conțină informații 
despre aceea că au 
fost depistate 
încălcări grave, 
aplicate sancțiuni 
economice, 
înregistrate cazuri de 
accidente 

prezentat    
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Extras din Registrul 
de stat al persoanelor 
juridice 

prezentat    

Certificat de 
efectuare sistematică 
a plăților impozitelor, 
contribuțiilor eliberat 
de Inspectoratul 
Fiscal - valabil la data 
deschiderii ofertelor 

prezentat    

Raport financiar pe 
anul 2021 

prezentat    

Deviz de cheltuieli prezentat    
Certificat de atestare 
tehnico-profesională 
a dirigintelui de 
șantier și legitimație  

prezentat    

Certificat de calitate 
şi conformitate a 
materialelor conform 
cerinţelor caietului de 
sarcini şi legislaţia în 
vigoare 

prezentat    

Termenul garanției 
lucrărilor - 3 ani 

prezentat    

lichiditate generală 
(active 
circulante/datorii 
curente) 

prezentat    

Garanția de bună 
execuție - 1% (Pentru 
agentul economic 
câștigător la etapa 
semnării contractului) 

Prezentat 
1%  indicat în 
anexa la ofertă 

   

DECLARAŢIA 
privind confirmarea 
identității 
beneficiarilor efectivi 
neîncadrarea acestora 
în situația 
condamnării pentru 
participarea la 
activități ale unei 
organizații sau 
grupări criminale, 
pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare 
de bani 

În termen de 5 zile 
de la data 

comunicării 
rezultatelor 

procedurii de 
achiziție publică, 

ofertantul/ofertantul 
asociat desemnat 

câștigător va 
prezenta autorității 

contractante 
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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 
amenajare a 
trotuarelor 
de pe str. 
Ştefan cel 
Mare, or. 
Floreşti. 

Nostalitserv-Prim 
SRL 

1657 667,99 
MDL 

1 bucata + + 

* 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 
solicitări

i 

Operator
ul 

economic 

Informația solicitată   Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
26.09.20
22 

Nostalitser
v-Prim 
SRL 

Prin prezenta Primăria or. Floreşti, în temeiul art.70, al 
Legii nr.131/2015 „privind achiziţiile publice solicită, 
justificarea preţului anormal de scăzut oferit de dstră  la 
Licitaţie Deschisă” Lucrări de amenajare a trotuarelor 
de pe str. Ştefan cel Mare, or. Floreşti  link 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062926/lot/1159
7794/ocds-b3wdp1-MD-1662450901466 din data de 
06.septembrie .2022, Prezentarea informaţiei solicitate 
mai sus să fie în termenii stabiliţi de legislaţia în 
vigoare. 

Prin  prezenta,  
SRL  
Nostalitserv-
Prim  ca  răspuns  
solicitării  
dumnevoastre,  
privind  
argumеntarеa 
ofеrtеi  extrem  
dе scăzutе  în 
cadrul 
procedurii,  
Licitație  
deschisă. 
nr. ocds-
b3wdp1-MD-
1662450901466  
din  06.09.  2022  
privind  
achiziționarea  
„Lucrări  
de  amenajare  a  
trotuarelor  de  
pe  str.  Ştefan  
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cel  Mare,  or.  
Floreşti”  
prezentate,  
conform 
necesităților 
Primăriei or. 
Florești, vă 
comunicăm 
următoarele: 
1.  Activând în 
domeniul 
construcției mai 
bine de 18 ani, 
am reușit să ne 
specializăm 
anume pe  lucrări 
de  instalare a 
pavajului  și 
amenajare de 
teren,    unde  în 
strânsa  
colaborare cu 
producătorii și 
furnizorii  de 
materiale,  
reușim să  
obținem  
reduceri  
de la 15% până 
la 25%, în 
dependență de 
conținut și 
cantitate. 
2.  Totodată,  
având  o  echipă  
cu  experiență  în  
domeniul  dat,  
bine  dotată  cu  
utilaj  
modern  pentru  
acest  gen  de  
activitate  unde  
sunt  reflectate  
în  (Anexa  Nr.14 
declarație privind 
dotările 
specifice, Anexa 
Nr.15 declarație 
privind 
personalul de  
specialitate,  
Anexa  Nr.13  
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declarație  
privind  
experiența  
similară  și  a  
lucrărilor 
executate, doar 
de acest gen)    și 
datоrită unui 
mеnеgmеnt 
еficiеnt dе 
gеstionare a  
rеsursеlor,  
Nostalitserv-
Prim  SRL  la  
formarеa  ofеrtei  
dе  prеț  nu  a  
utilizat  
normativе dе 
сhеltuiеli 
maximе, 
utilizând doar    
normativе dе  
сhеltuiеli 
optimale, 
reuşind  să 
reducă 
semnificativ 
costul ofertei de 
preț față de cel 
estimat în 
proiect, 
în acest sens am 
reușit:  
a)  reducerea  
ratei  la  
cheltuelile  de  
regie  de  la  
14,5%  la  7%; 
b)    beneficiul  
de  deviz  de  la  
6%  la  4%  care,  
nemijlocit  duce  
la  micșorarea  
cheltuielilor;  
c)    ceia ce ține 
de transportarea 
materialelor și 
folosirea 
utilajelor de 
construcție , am  
utilizat  prеțuri  
сarе  rеflесtă  
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doar  сostul  de  
uzură  a  
echipamentului  
și  costul  
combustibilului 
micșorând rata la 
transportarea 
materialeor la 
8%.  
3.Totodată,  
făcând o 
comparație  
estimativă a 
valorilor  din F-3  
a  devizului de 
cheltueli 
prezentat de noi 
cu prețurile 
curente de pe 
piață a 
materialelor care 
urmează a fi 
folosite  
la  demararea  
lucrărilor,  
rezultă  că  prețul  
materialelor  nu  
este  diminuat,  
de  menționat  
faptul  că  
remunerarea  
lucrătorilor  e  
estimată  la  
64,84  lei/oră  
fiind  în  
conformitate  cu  
ordinul 
Ministеrului 
Infrastructurii și 
Dezvoltării 
Regionale al 
Rеpubliоii 
Moldova nr.  
160  din  10.02.  
2022   (al  
amendamentului  
CP  
01.02:2012/A2:2
022  Cu  privirе  
la  
dеtеrminarеa 
cheltuielilor de 
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deviz la 
salarizare în 
construсții) sens 
în care, nu pot 
exista  
dubii ce țin de 
calitatea 
materialelor 
și/sau lucrărilor 
executate. 
Nostalitserv-
Prim  SRL  
transmitе  pe  
adrеsa  grupului  
dе  luсru  al  
Primariеi  or.  
Florești  сă  au  
fost  rеspеctatе  
toatе  сеrințеlе  
lеgislativе,  
prеvăzutе  pеntru  
prezentarеa  
documеntеlor la 
achiziția publiсă 
și garantеază că  
în сazul sеlесtării 
salе,  сa 
сâștigător  
pеntru  
procedura  
Licitație  
deschisă.  nr.  
ocds-b3wdp1-
MD-
1650283249022  
din  
ocdsb3wdp1-
MD-
1662450901466  
din  06.09.  2022  
privind  
achiziționarea  
„Lucrări  de  
amenajare  a  
trotuarelor  de  
pe  str.  Ştefan  
cel  Mare,  or.  
Floreşti”,  va  
еxесuta  pе  
dеplin luсrărilе 
în conformitatе 
сu рaramеtrii 
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tеhniсi din 
proiесt și 
сaiеtului dе 
sarсini în  
сonformitatе сu 
ofеrta prezentată 

 

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) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

14. 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  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
amenajare a 
trotuarelor de 
pe str. Ştefan 
cel Mare, or. 
Floreşti. 

Nostalitserv-
Prim SRL 

1 bucata 1 657 667,99 
MDL 

1 657 667,99 
MDL 

1 989 201,58 
MDL 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Nostalitserv-Prim SRL 29.09.2022  e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen 

de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 
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Nostalitser
v-Prim 
SRL 

SRL 112 
29.09.2022 45200000-

9 

1 657 
667,99 
MDL 

1 989 
201,58 
MDL 

31.12.202
2 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr. 16 din 17.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate  □ Cererea Ofertelor de Prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □   

Obiectul achiziției pH/ionometru 
Cod CPV 38410000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

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

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1664306341334 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1664306341334  
Data publicării: 27.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității 
contractante 

□ Da 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://ifa.md/ro/stateacquisitions 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 14200, 00  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-au aplicat 

mailto:achizitii@ifa.md
http://www.ifa.md/
mailto:tmaryna@gmail.com
mailto:bordianolea@gmail.com
mailto:olga.bordian@ifa.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663936829833
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664306341334
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664306341334
https://ifa.md/ro/stateacquisitions
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(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 07.10.2022, ora 9:00), au depus oferta 2 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. “ECOCHIMIE” SRL 1002600052156 Nicolae IURCU 
2. „ImpulsProGroup” SRL 1007600001757 Andrei PERMINOV 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

“ECOCHIMIE” SRL „ImpulsProGroup” 
SRL 

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

Cerere de participare prezentat prezentat 
Propunerea tehnică prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat 

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

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

prezentat prezentat 

Date despre operatorul economic prezentat prezentat 
Declarația privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 
de bani 

prezentat prezentat 

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

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 

pH/ionometru “ECOCHIMIE” 
SRL 

12 100.00 1 buc. + + 
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pH/ionometru „ImpulsProGroup” 
SRL 

15 850.00 1 buc. + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu s-a solicitat 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru un singur lot; 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n          Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
pH/ionometru “ECOCHIMIE” 

SRL 
1 buc 12100, 00 12100, 00 14520, 00 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“ECOCHIMIE” SRL 10.10.2022 
 

 e-mail - info@ecochimie.md  

„ImpulsProGroup” SRL 10.10.2022 
 

e-mail - triumf.motiv@mail.ru 

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

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

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

(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 

ECOCHIMIE 
SRL 

Cu capital 
autohton 39/COP 17.10.2022 38410000-2 12 100.00 14 520.00 31.12.2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

mailto:info@ecochimie.md
mailto:triumf.motiv@mail.ru
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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, acestea au fost examinate și soluționate.  

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

 
 
 
 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:     Țurcan Marina 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1663338769234 din 14.10.2022. 
 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Dușmani,  raionului Glodeni 
Localitate Saul Dușmani,raionul Glodeni 
IDNO 1007601002647 
Adresa Satul Dușmani,raionul Glodeni 
Număr de telefon 0 249 74269 
Număr de fax 0 249 74236 
E-mail oficial  primariasatdusmani@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cozub Laura ,024974269 

 
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 Utilaje pentru cantina Gimnaziului Dușmani 
,raionul Glodeni. 

Cod CPV Lotul 1-39000000-2:Lotul 2-39300000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu se aplică 
 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663338769234 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663338769234?tab=contract-notice 
Data publicării: 16.09..2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md;  
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

 Nu 
Link-ul către planul deachiziții publice publicat: 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Nu se aplică 

Sursa de finanțare Buget de Stat (Programul Național ,,Satul 
European,,) 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 495230,00 mdl 
 
Clarificări privind documentația de atribuire: Nu 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

http://www.mtender.gov.md/
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Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  
 
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  
 
 
Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)  

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

- 

 
Până la termenul-limită (data 27.09.2022, ora 15:18), au depus oferta: 

Lotul 1- 2 ofertanți:Lotul 2- 4 ofertanți 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 S.C. Dina-Cociug SRL (Lotul 1) 1002600032981 Bezede Viorel 

2 SRL Inoxplus          (Lotul 1) 10011600039984 Covalenco Dumitru 

3 SRL Burhanox         (Lotul 2) 1012600024217 Buraga Iulia 

4 SRL Metancor Com (Lotul 2)  1005600033565 Pereu Corneliu 

5 SRL Inoxplus            (Lotul 2) 1011600039984 Covalenco Dumitru 

6 SC Dina –Cociug   SRL  (Lotul 2) 1002600032981 Bezede Viorel 

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

operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

  S.C.         
,,Dina- 
Cociug,,SRL 
Lotul 1   Lotul 2 

SRL 
Inoxplus 

Lotul 1  Lotul 2 

SRL 
Burhanox 

Lotul 2 

SRL  
Metancor  

Lotul2 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Cerere de participare prezentat prezentat 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 
Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate 

și unitate 
de măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Utilaj electric pentru 
cantina Gimnaziului din 
satul Dușmani, raionul 
Glodeni 
 
Lotul 1 

SRL 
,,Dina-

Cociug,, 
 

325104,16mdl 

 
1 proiect 

 
- 

 
+ 

SRL  

,,Inoxplus” 

 

336451,00 
mdl 

 
  1 proiect 

 
- 

 
+ 

Diverse utilaje pentru 
cantina Gimnaziului din 
satul Dușmani 
Lotul 2 

SRL 

,,Burhanox,, 

 

52000,00 
mdl 

1 proiect             
           + 

 
+ 

Diverse utilaje pentru 
cantina Gimnaziului din 
satul Dușmani 
Lotul 2 

SRL  

,Metancor 

Com,, 

 

52020,55 
mdl 

1 proiect  
 

+ 

 
 

+ 

Diverse utilaje pentru 
cantina Gimnaziului din 
satul Dușmani 
Lotul 2 

SRL 

,,Inoxplus,, 57771,00 
mdl 

1proiect  
 

         + 

 
 

+ 

Diverse utilaje pentru 
cantina Gimnaziului din 
satul Dușmani 
Lotul 2 

SRL 

,,Dina-

Cociug,, 

72645,00 
mdl 

 
1 proiect 

 
 

+ 

 
 

+ 

* 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 

28.09.2022 S.C.SRL Dina 
Cociug  
Lotul 1 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 

impozitelor ,contribuțiilor 
eliberat de I.F. (cu termen 

Prezentat,valabil 
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valabil) 
28.09.2022 SRL 

 Inoxplus 
Lotul 1 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 

impozitelor ,contribuțiilor 
eliberat de I.F. (cu termen 

valabil) 

Prezentat,valabil 

 
 
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL,,Inoxplus,-,Lotul 1 Respins 
SRL,,Metancor -Com,,Lotul 2 Respins 
SRL ,,Inoxplus,,-Lotul 2 Respins 
S.C. ,,Dina -Cociug,SRL,- lotul 2 Respins 
Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru toate loturile         

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplică              
Criteriul de atribuire aplicat: 

Prețul 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. 
Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Nr.d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

   

 
 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Preţul  
 

   

 (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 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 



5 
 

măsură   
Utilaj Electric pentru 
cantina Gimnaziului 
din satul Dușmani 
,raionul Glodeni 
Lotul 1 

        S.C. 
SRL 

,,Dina –
Cociug” 

 
1 proiect 325104,16 

mdl 
325104,16 

mdl 
390125,00 
mdl 

Diverse Utilaje pentru 
cantina Gimnaziului 
din satul 
Dușmani,raionul 
Glodeni 

    SRL 
,,Burhanox,, 

1 proiect 

52000,00 
mdl 

52000,00 
mdl 

62400,00 
mdl 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.C.SRL “Dina Cociug” 05.10.2022 RSAP și e-mail 
SRL,,Burhanox,, 05.10.2022 RSAP și 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 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului 

/acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui 

/acordului
-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 
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 S.C. 
SRL,,Dina 
Cociug,, 

 

Cu capital 
autohton 

36/ocds-
b3wdp1-
MD-
1663338769
234 

13.10.
2022 

39000
000-2 

 
325104,16 
mdl 

 
390125,00 
mdl 31.12.2023 

SRL,,Burhanox, 
Cu 
capital 
autohton 

37/ocds-
bwdp1-MD-
1663338769
234 

14.10.
2022 

39300
000-5 

52000,00 
mdl 

62400,00 
mdl 31.12.2023 

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 criteria 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 vigoar 

 

  
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:   
  
__________Rusu Petru___________                        ____________________   

           (Nume, Prenume)                           (Semnătura)   
  

            L.Ș.   



3.

4.

5.

DARE DE SEAMA

de atrfibuire a contractului de achizilii publice

r. Dato cu privire ra autoritar." .Jrliala;din 14.10.2022

2. Datecup.i.,i."trm

Clarificlri r.rnrra,
Modific'ri operate in documenta{ia de atribuire: nu sunt

Denumirea auiottttt .rrt"* Primiria s.ChisGtnifa 
"Jele,Primlria s.Ch

1007601002027
q{nl_lltqtetnifa r. TNumIr de telefon

9?s878236; 02tr878 22sNumIr de fax y2s878236
E-mail oficial

riachistelnita@gmail.comAdresa de internet
Persoana de conta,i@umr, W Ciobanu Corstu"tin

f,pd1lrryqg4i!.. 
"t"t 

b rt* Cererea ofertetor ae

Tipul obiectutui c;tdtrt,rl
acordului-cadru
Obiectul achiziliei Lucriri de arn

s.Chi$telnita r-nul Telenesti

Expunerea -rttr@
alegerea procedurii rrle atribuire

Conform fegii

Procedura d"atribu@
portalului guv ername,ntal

Nr:Shttps://m@
ocds-b3wdp I -MD- I 66 0T2t 866393

Data publicariilT. 08522Platforma de achizitiftrbll." rrttt atl nachizitii.md;
Procedura a fost incl;usi in planul de achizi{ii
publice a autoritl{ii contraitante Link-ul catre

bap(@tender.gov.mdAnunfdeinGnlffi@
Data; nu
Link-ul:

Tehnici ql in;t.u-"rrtffi Sistem Oinamic ae actriritie

Sursa de finantare
Valoarea est imate (lu,: 1 591 925,0

PAnr la termenur-rinriti (data 30.0g.2022, ora 14.00), au depus oferta 5 ofertan(i:

Nr: nu

de



Nr. Denumirea op.*tr*
economic

ut IDNO
Asociafiil

administratorii
l. IDEAT, CRISI iT-T
) I UZUOUUUUUUZ5 Dilan ValerianStronsboss Consfrrrnf
3 Construct BossIvlEDALMIR
4

rv t.tovvv lyyyl+ Volcu Vea.ceslavD.I(L 'VrC DAR COM' 1022600023727
5 QDT Ion ObreialJ\.rJ pAurl(r.t' UI(UUP l 0 I 9600006285 Ion Barbarosa6. Informafii nriruin,l f, t^

de cltre operatorii economicii
sr oocumentete de calificare qi aferente UUAB p"ererrtate

Oferta - Specificafia de pret

IDEAL
CRISLU
CI

Strongb
otis

Constru
cl

MEDA
LMIR

+ + +
DUAE

+ + +
Specificalia tehnica (Deviz de cheltui i) + + +

ISIV documente suplimentare:

+ +
Certificat de atribuire a contului bancar + +/1EDED D rAI(I rUrrAKb

+ +
r_,,EUL.rrI(A 1rt pnvrnd valabilitatea ofe tei + +
Dovada inregistrdrii persoanei juridice,

lryvederile lesale
in conformitate cu + +

Declaratie privind dotarile specifice,uti
echipamentul necesar pentru indeplinin
corespunzdtoare a contractului

rjul gi

a + +

AVIZ pentru participare la licitaliile publ
domeniul construc{iilor gi instala{iilor

ce de lucrdri din
+ +

\fTTIU UT, E,XI,CU IARE A LUC IARILOR + +
Certificat privind lipsa sau existenfa rest
bugetul public national /eliherqt rtp F'rer

nfelor fala de + +

Declarafie privind lista principalelor lucr
ultimul an de activitate

iri executatein
+ +

Kaport financiar, pentru ultimul an de acr vitate + +

; uectaratie privind personalul de specialit
I expertilor

Diriginte de gantier- Agentul economir
legitimalia gi certificatul de atestare tel
profesionald valabile pentru perioada e
Iucrdrilor.

Lte gi/sau a
+ +

Y.aprezenta
nlco-
<ecutdrii + +

2

I n 1

Denumirea ofertant/candidat, rset

operatorii econor
mnate electronic de
nici

Documentele solicitate gi alte 
"onAitii,cerinfe obtigatorii



Cerificat securitatea si slndtatea in
DECLARATI@

Scrisori de recomandare

Cantitate qi
unitate de

Lucrjiri d"
amenajare a
parcului central
s.Chiqtelni(a r-
nulTelenegti

IDEAL CRISLUCI Conform
devizului
decheltuieli

I 10t 052

136t957,02

Operatorul
economic

Rezmatul respuffir"r.rt.
01.09.2022 IDEAL

CRISLUCI
Justifi
ofertei
anormal
scazuta

Prin prezenta. in cadrur nrocedurii de achizilii privind achizilionarea Lucrari
9:j1rr-"*jT: a parcului central din s.Chisielnit4 rnut Telenesti, SRLIDEAL CRISLUCI VA prezinta ,rrato.J. clarificarile potrivitprevederilor tegiatariei h..ulg^og, art 70 alin.l, 3) din i.g." pri"irlachizitiile publice nr. l3l din0-3.0t.ZOlSi 

- -""' \'

oferta prezentat este in rconformitate cu legislatia intocmita si conformprevederilor CpL 01.01-2012.

calcularea chertuielilor de regie de catre fiecare unitate se efectueaza pebaza propriilor analize.

Beneficiul de deviz a fost stabilit de 2 %o inteme iul CpL 0l .05-2012.

Materialele sunt propuse cu un pret redus deoarece Ie procuram de lafumizori permanenti.

Reiesind din cere expuse SRL IDEAL .RISLUCI garanteazaca ofertapropusa va fi executata si respectate termenere prevazute in oferta.

Strongboss
Construct

Justifi
ofertei
anormal
scazuta

Prin prezenta" in cacrrur nrocedurii de achizilii privind achizilionarea Lucrari
i; amlnajare_a parcului central din ,.Ctirt.initu,'rul Telenesti, SRL ,,StrongBoss Construct ,, V6 prezinta ,..JtoJ.f. clarific,rile potrivitprevederitor legialatiei h.."lg^"t an zo arin.-ir, 3) din a;g;; ffit;;achizitiile publicenr. l3l dinoJ.07.2015: 

-----' \''

t.

conform prevederiror Hotar,rii Guvernurui nr. 142 din
0-9.03.2022 cu privire la modificarea punctului I din Hotf,rdrea
Guvemului nr. 165 din 9 martie 2010 cu privir.e la salarizarea
angajafilor din unitdfile cn autonomie financiard. Respectiv,
Punctul I din Hot6r6rea Guvernului nr. 165 ding martie 2010

7. Informafia privind corespu ofertelor cu cerin[ele solicitate:

8. Pentru elucidarea unor neclari
cu cerin{ele stabilite in docume
sclzut) s-a solicitat:

01.09.2022

sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei(ia de atribuire (incrusiv 1u.iiti.a..a freprui anormar de



^.i-,,Cu privire Ia cuantum
real" (Monitor:ljl:ld at Repubticii Moldova, ZOiO, nr.:S, urt.,, rtr.JJ, aI [.219), cu modificdrile gi complet'rile ulterioa.e, va avea

:T,TTI"::i',ii'H#ry",.ryr@
de 169 de ore oe lun6.". Sufuriria. ga,9i;;;;;;rffi
recomandare ;i se aplicl la intocmirea ofer.telor de c6treinvestitori sau institulii de proiectare pentru a putea stabili suma
estimativE a obiectivelor de construclii.

Deasemeni, in conformitate cu pct.3 HG nr.743 din I1.06.2002 cu privirela salarizareaangaiafilor din unitepte ., uutonori. financiar, prevede c6salariul tarifar pentru categoria I de carificare lsalarizare; se stabireEte prinnegocieri colective la nivel de ramur6, in mdrime cel pufinegal6 ,;; ;;dep6Eeqte cuantumul minim garantat al salariaturui in sectorur rear, stabiritprin Hot,rirea de Guvern, iar la nivel de unitate din ramurire respective -in m,rime care s6 nu fie mai mica decit cuantumur stabirit ra niver deramuri, gi respectiv,, evaluarea complexit6lii lucrdrilor executate $i aperformanferor individuare pentru stabirirea sarariurui de funcfie in raportproportionar cu cr:antumur minim garantat ar sarariurui in sectorur rear sausalariurui taritar pentru categoria I de carificare, stabilit ra unitate, se

:f.ji.-a de ciirre angajaror. potrivit pct. 6 din Anexa nr.3 a aceleiaqiHotiriri coeficientu de complexitate pentru ramura construc[iilor,
recomandat ra stabirirea sarariului tarifar pentru categ. I de carificare(salarizare), este 1,3 conformpct.2 din Noia la Anexa nr.3 nu este uncoeficient obigatoriu Luind in considerafie cere expuse mai sus, salariur defuncfie (tarifar) al unui muncitor in construlie in cadrulcompaniei "Strongboss construct"sRl conform contractelor de munc6,,_r_*,:1. in parte cu angajatii si ordinelor de angajare constituie in mediu5500,00-6760,00 lei lunar pentru un program a. tOg o.. pe lund,respectiv:

5500,00 lei /169 =32,54 tei/h:6760,00,-ei I t69 h = 40,00 tei/tr. in ofertaprezentata spre concursurde executare a lucrSrilor, in carcur de deviz a fostinclus ora munc6 cu valoarea de 50.00 lei/h.

MEDALMIR
S.R.L'VIC DAR COM' Pret mare
SRL BAUHOF GTOUP Pret mare

9. Ofertanfii

10. Modatitatea de evaluare a

Pentru un singur lot n
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sc6zut I
l2.Informa{ia privind factorii de

13. Reevaluarea ofertelor:nu este

14. in urma examinlri, evalulrii si
s-a decis:

re aplicafi: nu sunt

rlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

\4 u! truul

*,HHgj



Atribuirea contractului de achizilie publicd:

Denumirea lotului

Lucrlrilor de amenajare a
parcului central
s.Chiqtelnifa

r-nul Teleneqti

Denumirea
operatorului

economic
RL IDEAL
RISLUCI

I Cantitate Ei
I unitate de

I m{suri
Icrnror--
I devizutui 

Idel
cheltuieli I

suma total
(fIrI TVA)

suma total
(inclusiv TVA)

I e6tte6.63 1153435.95

r prm

SI

C]

Anularea procedurii de achizilie publicd: nu este

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

16. Termenut de aqteptare pentru incheierea contractului:

17. (lontractul de achizifie incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

m ixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Nu
qi

contr

SRL TDEAL
CRISLUCI

Cu capital
autohton

53
I

Informafia privind achizifii pubrice durabile (achizifii verzi) nu

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii putrlice
verzi)?

Valoarea de achizifie cu TVA din contracV contr
pentru care au fost apticate criterii de durabilita

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au
durabilitate:

u mirul
;i data
tractu lr

Denurnirea operatorului Data transmiterii

l!!233 din 13.09.2022_-:

l{r.2$ din t3.0sA0zz
It213 ai" t:nq2022 -

![41 din 13.0e.2022

Modalitatea de transmitere
IDEAL CRISLUCI

SIA RSAP, e-mail,Strongbos. Corst.rct
SIA RSAP, ,-moil,MEDALMIR
SIA R$AP, e-mail,s.R.L'VIC Om covt'
SIA RSAP, ,i-mail,SRL BAUHOF-GROUP
SIA RSAP, e-moit,

data
'actu lui

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractuluiftri TVA inclusiv TVA

.10.2022 45200000-9 96t196.63 I 153435.95
31.12.2023

rlice du rabile (achizi(ii

contracte a lotului/lotu rilor
bilitate (lei MD):

(DA/NU)NU

-

(indicali suma cu TVA)

fost aplicate criterii cle

tru care au fost aplicate Prelul cel moi scdrut o
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturite pen

In cazul in care uutoaria estimuta u;*t"".trl,ri
este mai mic6 dec6t pragurile prevAzute la art, 2
alin. (3).al Legii nr. t3l din 3lulie 2015 privind



Prin prezento dore 
.d,e 

s.ea1td, grupur de rucru crecrard cd termenur de aqteptare pcontractului/contractelor indicale"afost r,e.slectot (excepfind cazurile prevdzute de art. 32nr' t3I din 3 iutie 20rs privina 
"inwiit"'p"bti;; 

j:;;;;i* ;i cd tn cozut depunerii corecepliondrii rapoarteror ie monitoriziii,' o"norrra ou jost examinote Ei sorulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru ocltizilii conJirmd corectitudineu tde ochizilie,fapt pentru care poartd rdspundere 
"oof";;-;';;)ri"arrito, legare tn vigoare

incheierea
(3) al Legii

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizifii:

(Nume, Prenume)

Costul crl maicdzut D

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport colitate-cost o

6















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr.01 din 20.09.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: nu sunt 
i

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu sunt i

5. Pin[ la termenul-limitl (data 07.09.2022, ora 14.00), au depus oferta 5 ofertanfi:

Denumirea autoriti(ii contract4nte Primiria s. Cosauti, r. Soroca

Localitate Primiria s. Cosauti" r. Soroca

IDNO 1007601001592

Adresa Primiria s. Cosauti. r. Soroca

Numir de telefon 023061231" 023061000

Numir de fax
E-mail oficial primaria.cosauti@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail)

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: nu

Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizi{iei

Lucriri de rcnaratie a drumului de acces la Institutia-
Medico Sanitara Publica Centrul de Sanatate Cosauti cu
beton ciment 

-

Cod CPV 45200000-9

Expon"t"u motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
nroceduri decdt licitatia deschis d)

Conform Legii 131 privind achizitiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guv ernomental www. mt end er, gov.md)

Nr: https://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD-
1661339787r56
Link: https;//achizitii.md/ro/pub
Data oublic 6r1i: 24.09 .2022

Platforma de achizitii publice utilizat[ rachizitii.md:

Procedura a fost inclusi in planul de achizilii
publice a autoritlfii contractante

Da

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

bap@tender.gov.md

Anun! de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: nu

Link-ul:

Tehnici pi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

Sistem dinamic de achizitie

Sursa de finanfare Buget de stat;

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 709250,00



Nr. Denumirea operator:ului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL METNOX 1 0066000 17 1 33 Costisa Ieor

2 SRL ACTIUNE.M 1019607002002 Moldovan Mircea

3 SRL Damser Grup 1 0 1 860700028s Sershei Zabtlica

4 SA Drumuri-Soroca t003607003279 Vasilii Cebotarean

5 Viq House l 0 1 8600024334 Ivan Gradinari

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

de cltre operatorii economici:

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de

operatorii economici
SRL METNOX

SRL . :.
.ACTIUNE-M

Oferta - Specificafia de prej + + +

DUAE + + +

Specificalia tehnici (Deviz de cheltuieli) '1- + +

INCLUSN documente suplimentare:

Formularul informafie despre ofertant + +

Certificat de atribuire a contului bancar + +

CERERE DE PARTICIPARE +

DECLARAf,IE, privind valabilitatea ofertei T +

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate cu
prevederile legale

T T

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul gi

echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractului

+ +

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR + +

Certificat privind lipsa sau existenla restanlelor fa!6 de

busetul public national (eliberat de FISC)
+ +

Declarafie privind lista principalelor lucrdri executatein
ultimul an de activitate

T T

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate 'r 'r

Declaralie privind personalul de specialitate qi/sau a

expertilor
-r +

Diriginte de qantier- Agentul economic va
prezenta legitimalia Ei certificatul de atestare

tehnico- profesional[ valabile pentru perioada

executdrii lucrdrilor.

+ +

DECLARAIIE privind experienla similard + +

Scrisori de recomandare + +

Certificat de conformitate Beton + +



"ic

g. pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirrnarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

sclzut) s-a solicitat:

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

;eores1undere l

gcurc#.A1ple I
,''-ile,califieare: ,J

Lucrlri de reparafie a
drumuhi de acces la

Institufia-Medico
Sanitari Pub,lici centrul
de sanatate Cosirifi cu

beton ciment

SRL
METNOX

550 712,43
Conform
devizului
decheltuieli

+ T

SRL
ACTIUNE.M

600 925,87
T +

SRL Damser
Grup

602 890,36

'r +

,-l

#



Ca urmare a scrisorii nr.02ll'371329 din data de 08

septembrie 2022 cu privire la argumentarea prefului anormal de

scdzut, precum gi a scrisorii nr.02ll- 371330 din aceiaqi zi privind

prezentarea unui gir de acte, ln scopul sustinerii ofertei depuse in
iadrul licitafiei publice nr. ocds-b3wdp I -MD- I 66 I 3 39787 I 56 din

07.09.2022 cu privire la achiziJionarea lucrdri de reparatie a

drumului deacces la Institutia-Medico Sanitartr Public[ centrul de

sanAtate Cosdufi cu beton ciment, v6 putem comunica

urmltoarele:
La intocmirea devizului de cheltuieli s-a {inut cont de

CPL.0I.02:2012lM:2022 "INSTRUCTIUNI PRIVIND
iNrocunse DEVIZELoR PENTRU LUCRARILE DE

CONSTRUCTII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE"

Cu privire la pre{urile micgorate fa{6 de prefurile din

devizul estimativ, listacu furnizori principalele

materiale:
Mai sus am prezentat preful principalelor materiale de

construcfii inclusiv TVA 9i servicii de transport la gantier, cu toti

furnizorii avem semnate contracte de colaborare, fapt care ne

favorizeaz| de a ne crea pret mult mai accesibil pentruobiectele

executate de compania noastr6.
Preful pentru utilaje de construcfie precum 9i

autocamioanele se efectueaz6 conform CP L.01.04-2012, care la

fel sunt din dotare proprie, fapt pentru care suntem scutili de

cheltuieli de inchiriere a utilajelor ceia ce ne permite sd oferim
pref mult mai accesibil pentru obiectele executate de compania

noastri fa[[ de pretul de Pia[6.
Referitor la cheltuielile de transport vI informam cd

conform actului normativ CPL'O1.02:2012lM:2022, la

perfectarea devizelor pentru construcfia de drumuri 9i poduri

acestea se includ in preful materialelor de construcfie.

Conform Hofirtuii Guvernului nr.l42 din 09.03.2022

,,Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului in sectorul

real" salariul minim constituie

20,71 lei (35001ei/l69ore-lunar), la care se aplicl coeficientul

pentru ramuraconstrucfii. Conform datelor BNS cdqtigul salarial

mediu lunar bflt in trimestrul Il 2022 in ramura Construc{ii

constituie 9 138,4 lei (54,071ei/ord), conform datelor contabile

dar gi prognozelor de dezvoltare am decis ca salariul mediu in
lntreprindere sd fie de 52leilora (salariu ryi).

Pentru a oferi un pret concurabil Cheltuielile de regie in
intreprindere au fost reduse fa{d de cele calculate in deviz

estimativ de \a | 4,5%o la 9,6oh, Beneficiul a fost redus de la 6Yo la

4%.
Cu privire la actele solicitate vE comunicdm cA acestea

sunt anexate la prezenta scrisoare.
Reieqind din cele expuse mai sus |inem sI v[ asigurim

ca compania SRL "METNOX" este gata str igi onoreze

obliga{iunile contractuale in conformitate cu caietul de sarcini

conio.- tuturor normelor in vigoare, l6rd dep6girea termenilor

stabilili qi fdr6 costuri suplimentare pentru volumele ce urmeazd a

fi contractate.

La solicitare pot fi prezentate gi alte precizdri, ldmuriri

solicitd ca operatorii
economici menfiona{i ce

au prezentat oferta la
concurs, de a prezenta

autorit{ii contractante
timp de 3 zile, prin posta

de email, scrisoare
justificativd a ofertei
anormal de scbzutd
pentrualuaodecizie
corecta, conform HG
63812020, art.l43
Autoritatea contractanta,
din proprie iniliativd,
precum gi la solicitarea
Agentiei, in urma
controlului efectuat, va

anula procedura de

atribuire a contractului
de achizilie public[ de

lucrf,ri, dacd ia aceastA

decizie inainte de data
transmiterii comunicdrii
privind rezultatul
aplicdrii procedurii de

achizi\ie publicd de

lucrdri, in cazul cind:

- valoarea totald a
fiecdrei oferte este mai
micd de 15%dn
valoarea estimatd a

lucrdrilor, calculate in
conformitate cu '
prevederile art. 4 din
Legea nr. l3l/2015, cu
condi{ia c[ nici unul
dintre ofertanli nu a
reuqit s6 justifice oferta
anormal de scdzutf,l

SRL
METNOX

09.09.2022

SRL
ACTIUNE-
M

Prin prezenta , SRL ,,Ac{iune-M" la solicitarea d-voastrl ' 
vI

aducem lacunogtinP:l
i

Preturile la material care vor fi in lucru coincid

cu cele de pe pia{aR.Moldova.

in urma calculdrii bilanfului contabil cheltuielile de regie s-a

stabilit a fi 8%si beneficiul de deviz4%o



Oferta a fost calculatd cu prefurile indicate mai sus ceea ce a adus la

mic5orarea voaloarei ofertei SRL,,Acfiune-M" cu 15,27o/o mai scdzut

fa{[ de suma estimativ[.

9. Ofertan{ii respin$i/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respi nqerii/descalificirii

.q.crruNf,-vl Pret mare

Damser Grup Pret mare

SA Drumuri-Soroca Pret mare

Vis House Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot n
LL. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut tr

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi: nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor:nu este

14. in urma examindri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achizif ie public6:

Anularea procedurii de achizilie publicd: nu este

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

Denumirea lotului Denumirea
operatdrului

economic

Cantitate gi.

unitaie dC

misurS.

suma total
,(min TV/A)

r suma,total
linchivTVA)

Lucriri de repara{ie a

drumului de acces la Institu{ia-
Medico Sanitari Publici

centrul de sanatate Cosiu{i cu
beton ciment

SRL METNOX Conform
devizului de
cheltuieli

550 712.43 660854,91

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL METNOX Nr 02-1-371331 din 13.09.2022 SIA RSAP, e-mail,.fax,

SRL ACTIUNE-M Nr 02-1-371331 din 13.09.2022 SIA RSAP, e-mail, fax,

SRL Damser Grup Nr 02-1-371331 din 13.09.2022 SIA RSAP, e-mail, fax,

SA Drumuri-Soroca Nr 02-1-371331 din 13.09.2022 SIA RSAP, e-mail, fax,

Vis House Nr 02-1-371331 din 13.09.2022 I SIA RSAP, e-mail,fax,

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:



n ca^il in care valoarea estimati a contractului este I n 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
mai mici decAt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) | mijloace electronice $i/sau fax a
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

ce

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iutie 2015 privind achizi(iile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizure, aceastea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii procedutii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

*'/'on ,Yt I turu
(Nume. Prenume)

17. Contractul de achizifie incheiat:

I
Denumirea

operatorulul
economic

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului

l

flrn TVA
:l

SRL
METNOX

ilntreprinderea:
Cu capital
autohton

A1

20.09,2022
4s20000-
9

550 712,43 660854.91
31.r2.2022

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) nu

,t u f.o{ aplicate criterii pentr:u achizilii publice du,rabile (achizdii
verzi)?

(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluiAoturilor pentru cal:e au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicati suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut a
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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   17.10.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Iarova 
Localitate s. Iarova, r.Soroca 
IDNO 1007601003390 
Adresa s.Iarova r.Soroca 
Număr de telefon 069021758 
Număr de fax - 
E-mail oficial  iarova.prim@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

ChiriacIvan 069021758  iarova.prim@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări + 

Obiectul achiziției Lucrări de renovare a retelei deiluminat public 
din comuna Iarova 

Cod CPV 45300000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Concurs Cererea Ofertelor de Prețuri 

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

Nr: 21063385,ocds-B3wdpl-MD-1662967522096 
 
Data publicării: 12.09.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  888500.00 lei 

 
 

 

 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: da 

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

Data solicitării clarificărilor  -  
Denumirea operatorului economic Conform SIAR SAP 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Conform SIARSAP 

Expunerea succintă a răspunsului  Sa modificat 
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: da 

(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 20.0902022, ora 09:16), au fost depuse oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL”ENERGOLED” 1015600000816 Veceslav  Postolachi 
2 SRL ,,FCIcapital” 1003605002810 Igor Galciuc 

3 Alfa “ ElectromontajGrup” 1010600017752 Nicolae Barcaru 

4 SRL”ZEPTO” 1018600024415 Dmitrii Rotari 

 

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

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Denumirea ofertant/candidat 
SRL”ENER
GOLED” 

SRL ,,FCIcap
ital” 

Alfa 
“ Electromon
tajGrup” 

Alfa 
“ Electro
montajG
rup” 

1 Oferta financiară + Ofertantul se 
află în statutul 
de ”așteptare” 

Ofertantul se 
află în statutul 
de ”așteptare 

Ofertantu
l se află 
în statutul 
de 
”așteptare 

2 DUAE +    

3 Grafic de executare a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

+ 

4 Cerere de participare (anexa nr. 7) 
 

+ 

5 Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

+ 

6 Declarație privind experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

+ 
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7 Declarație privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimul an de 
activitate (anexa nr. 13) 

+ 

8 Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului (anexa nr. 14) 

+ 

9 
 

Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului (anexa nr. 
15) 

+ 

10 Lista subcontractanților şi partea/părţile 
din contract care sunt îndeplinite de 
aceştia (anexa nr. 16) 

+ 

11 Informaţii privind asocierea (anexa nr. 
17) 

+ 

12 Angajament terţ susţinător financiar nu e cazul 

13 Angajament privind susţinerea tehnică 
și profesională a ofertantului/grupului 
de operatori economici  -după caz; 

nu e cazul 

14 Declaraţie terţ susţinător tehnic   nu e cazul 

15 Declaraţie terţ susţinător profesional  nu e cazul 

16 Aviz pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 
22) 

+ 

17 Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale, în conformitate 
cu prevederile legale 

+ 

18 Dovada înregistrării întreprinderii, 
în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul 
este stabilit 

+ 

19 Certificatul de atestare tehnico-
profesională în domeniu dat 

+ 

20 Perioada de garanţie + 

(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 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de 
lucrari de 
renovare a 
retelei de 
iluminat public 
din comuna  

SRL”ENERGOLED
” 888500.00 

Conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 

SRL ,,FCIcapital” 992048.20 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

SRL “Alfa 
Electromontaj” 

102722.06 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

SRL”ZEPTO” 1057099.1 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 
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 În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
 
 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , 
se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii 

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

9. Data solicitării 
Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

 
30.09.2022 SRL 

„ENERGOLED” 

Justificarea preturilor  Cheltuelile prezentate  sint suficiente  
pentru  efectuarea lucrarilor de 
renovare  de iluminat public  

 

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

11.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

12. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu e cazul 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
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14. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea lotului  Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de lucrari 
de renovare a 
retelei de iluminat 
public din 
comunaIarova  

SRL „ENERGOLED Caietului  de 
sarcini 

 888500.00 1066200.00 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu 
 
În temeiul art.71  
Argumentare:     

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL”ENERGOLED” 03.10.2022 e-mail, scr.nr.362 
SRL ,,FCIcapital” 03.10.2022 e-mail, scr.nr. 363 

SRL “Alfa Electromontaj 03.10.2022 e-mail, scr.nr. 364 

SRL”ZEPTO” 03.10.2022 e-mail, scr.nr. 365 

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

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:    

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

    
 
   Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  
       Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare 
 
 
 
 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 Chiriac Ivan, Primar al comunei Iarova                                     __________________ 

 Numărul 
 
Lotului  

Întreprin 
derea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere 
Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 
contrac 
tului/ 
acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabili 
tate al 
contractului/
acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

Lucrări de 
lucrari de 
renovare a retelei 
de iluminat 
public din 
comunaIarova 
  

SRL”ENER
GOLED” 

 

Nr.2 din 
12.10.2022 45300000

-0 

 
888500.00 

 
1066200.00 

Pînă la 
16.12.2022 
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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   17.10.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Holoșnița 
Localitate s. Holoșnița, r.Soroca 
IDNO 1007601001053 
Adresa s.Holoșnița, r.Soroca 
Număr de telefon 078813193 
Număr de fax - 
E-mail oficial  primaria.holosnita@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Berladean Marina, 078813193, 
marina.berladean@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări + 

Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente la Căminul Cultural din s. Holoșnița, r-
nul Soroca 

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

Concurs Cererea Ofertelor de Prețuri (Lucrări) 

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

Nr: 21063711, ocds-b3wdp1-MD-1663160802322 
 
Data publicării: 14.09.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  1268776,51 lei 

 
 

 

 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: da 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
 
Data solicitării clarificărilor  14.09.2022, 23.09.2022  
Denumirea operatorului economic Conform SIAR SAP 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Conform SIARSAP 

Expunerea succintă a răspunsului  Sa modificat 
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: da 

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

Rezumatul modificărilor Au fost operate modificări în caietul de sarcini 
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 29.09.2022, ora 11:35), au fost depuse oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1  SRL ”STANILA AGRO” 
 

1017600046366 
Stanila Vladimir 

2 SRL ”SECRIERU PRIM” 1020600025691 Iulia Nicolai 
3 SRL ” Polimer” 1004607002235 Victor Svetenco 

 

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

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Denumirea ofertant/candidat 
SRL ”STAN

ILA AGRO” 
 

SRL ”SECRIERU 

PRIM” SRL ” Polimer” 

1 Oferta financiară + Ofertantul se află 
în statutul de 
”așteptare” 

Ofertantul se află în 
statutul de ”așteptare” 

2 DUAE +   

3 Grafic de executare a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

+ 

4 Cerere de participare (anexa nr. 7) 
 

+ 

5 Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

+ 

6 Declarație privind experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

+ 

7 Declarație privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimul an de 
activitate (anexa nr. 13) 

+ 

8 Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului (anexa nr. 14) 

+ 
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Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului (anexa nr. 
15) 

+ 

10 Lista subcontractanților şi partea/părţile 
din contract care sunt îndeplinite de 
aceştia (anexa nr. 16) 

+ 

11 Informaţii privind asocierea (anexa nr. 
17) 

+ 

12 Angajament terţ susţinător financiar nu e cazul 

13 Angajament privind susţinerea tehnică 
și profesională a ofertantului/grupului 
de operatori economici  -după caz; 

nu e cazul 

14 Declaraţie terţ susţinător tehnic   nu e cazul 

15 Declaraţie terţ susţinător profesional  nu e cazul 

16 Aviz pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 
22) 

+ 

17 Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale, în conformitate 
cu prevederile legale 

+ 

18 Dovada înregistrării întreprinderii, 
în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul 
este stabilit 

+ 

19 Certificatul de atestare tehnico-
profesională în domeniu dat 

+ 

20 Perioada de garanţie + 

(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 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de reparații 
curente la Căminul 
Cultural din s. 
Holoșnița, r-nul Soroca 

SRL ”STANILA 

AGRO” 
 

803856,0, 
Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

SRL ”SECRIERU 

PRIM” 949284,55 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

SRL ” Polimer” 1030896,87 Ofertantul se află în statutul de ”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:   
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9. Data solicitării 
Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

 
04.08.2022 

SRL 
”STANILA 

AGRO” 
 

Argumentarea și 
justificarea prețului 
anormal de scăzut 

- Posedă reduceri la magazinele 
de comercializare a 
materialelor de construcție în 
valoare de 20%. Cheltuielile 
de transport au fost 
diminuate pînă la 1% fiindcă 
furnizorul, avînd în vedere 
cantitatea mare de material 
de construcție procurate le va 
livra cu 1% din costul 
acestora. 

- Muncitorii SRL Stanila Agro 
sunt motivați să fie antrenați 
în cîmpul de muncă mereu, 
iar beneficiarii companiei 
sunt pe planul 2; 

- Salariu pentru monoperă din 
deviz are coeficientul 51,92 
lei/oră, iar valoarea propusă 
de antreprenor este de 52,00 
lei/oră.  

 

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

11.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

12. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu e cazul 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel 
mai bun raport calitate-cost)  
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

 

14. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea lotului  Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de reparații curente 
la Căminul Cultural din s. 
Holoșnița, r-nul Soroca 

SRL”STANILA AGRO” 
 

Caietului  de 
sarcini 

 803856 964627,20 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu 
 
În temeiul art.71  
Argumentare:     

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

 SRL ”STANILA AGRO” 
 

04.10.2022 e-mail, scr.nr.590 

SRL ”SECRIERU PRIM” 04.10.2022 e-mail, scr.nr. 591 
SRL ” Polimer” 04.10.2022 e-mail, scr.nr. 592 

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

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:    

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

    
 
   Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  
       Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare 
 
 
 
 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
Radion Pădure, Primar al comunei Holoșnița                                      __________________ 

 Numărul 
 
Lotului  

Întreprin 
derea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere 
Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 
contrac 
tului/ 
acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabili 
tate al 
contractului/
acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

Lucrări de reparații 
curente la Căminul 
Cultural din s. Holoșnița, 
r-nul Soroca 

SRL” STANILA 
AGRO 

 

Nr.2 din 
17.10.2022 

45200 

000-9 

 
803856,00 

 
964627,20 Pînă la 

30.12.2023 























DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice

Nr.97122 din 17 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

F-----'----'--------.u*tu*G.nqqluBgr,u!!g! 
j-!4olC9f 4

1006601003 865

cel Mare 9i Sfaq;73

Persoana de contact

2. Datecu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuit:' 
. ^ - .,

(Se va completa in cazul in care du fost solicilale clorqrcort)



Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Expunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn ca:zul in care au fost operate modiJiciiri)

5. Pini la termenul-limiti (data 29 septembrie 2022, ora 10:00), au fost depuse 2 oferte:

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

tate de ciitre oDeratorii economici:

Rezumatul modificiirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd cai)
Termenlimiti de d,epunere ti deschidere
a ofertelor prelungit (tlupd caz)

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/administratorii

S.RL..7 SERVICII IMOBILIARE' 1008600018237 Teodor Culan

S.R.L" Ouantis Eco" 102r600022826 Tudor Madam

Denumirea operatorului economic
S.R.L" Quantis Eco"S.R.L,,7 SERVICII

IMOBILIARE'
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna Prin:

Certificat privind lipsa sau existen,ta restantelor faia de

DeclaraJie privind e:<perien{a similard.

Recomanddri pentru contractele prezentate pentru

Declaralie privind dotdrile specifice, utilajul 9i

echipamentul necesar pentru indeplinirea

Declaralie privind personalul de specialitate propus

oentruimolementareacontractului. 

-
Disponibilitatea de personal angajat.

Demonstrarea accesului la personal / un organism

rehnic de specialitate, care sh garanteze asigurarea unui



Manualul Calitdtii
+ +

Lista subcontractanfilor qi partea/pd(ile din contract
care sunt indeplinite ,Ce cdtre acestia

+

Informalie privind asocierea +

Aviz pentru participare la licitaliile publice de lucr6ri
din domeniul constructiilor $i instalatiilor

Perioada de garanlie a lucrdrilor +
+

Disponibilitate de ba:ri lichizi sau linii de credit,
necesar pentru indeplinirea contractului de achizitie

+ +

Cifra medie anualS dr: alaceri in ultimii 3 ani

Garantei de bund execulie +

Timp de 7 zile pdnd la data limiti publicirii ofertelor
vor fi organizate vizite la qantier totodatd se va lua
cunostintd cu volumul de lucru a proiectului

+

(InJbrmalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitote cu cerinlele
din documentalia de atribuire Si se va consemna prin; prezenta.t, neprezentot, nu corespunde (in
cazul cdnd documentul afost prezentat, dor nu corespundecerinlelor de califcare))

* In cazul utilizdrii lic,italiei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "()orespunderea cu cerinlele de caliJicare " ;i "Corespunderea cu
specificaliile tehnice" , se va consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul
necorespunderii)

8. Pentru elucidarr:a unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinlrele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului

Info rivind nderea ofertelor cu solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fIrI TYA)*

Cantitat
eqi

unitate
de

mdsurd

Corespundere
a cu cerinlele
de calificare

Corespundere
acu

specifica{iile
tehnice

Lugdri de
rcparulie
capitalda
sediului

Procuraturii
rqionului
Sdngerei

s.R.L, ,,7
SER\/ICII
IMO]BILIARE "

774 816,87 I buc. + +

S.R.L" Quantis
Eco"

845 901,35 1buc. + +

* ln contl utilizririi e]ectronice .re va indica o

anormal de sclzut) s-a solicitat:
Data

solicitdrii
Operat

orul
econom

ic

Informa{ia solicitati Rezumatul rispunsului operatorului
economic



9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru un singur lot

11. Criteriul de atrilbuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut

12. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul tn cdre ofertele aufost reevaluate repetat)

Modificirile operate

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

Atribuirea con tractul ui decon ctu rdului-cadru:
Cantitate
$i unitate

de
mIsurI

Pre{ul
unitar

(I?irn TVA)

Pre{ul total
(IErI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrdri de
reparalie capitdld
sediului
Procuraturii
raionului SAngerei

s.RL,,7
SERVICII
IMOBILIARE'

I buc. 774 816,87 774 816,87 929 780,24

l4' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de Iucru pentru achizitii
nr.95/22 din 03 octombrie 2022:

(Wrmarea operatorilor economici implicali in pror"duro d"@
de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu preveclerile art. 3 i al Lepit nr. 7 3 i din
3 iulie 2015 privind achiziliile pubtice)

S.RL,,7 SERVICII
IMOBILIARE "

04 octombrie 2022 Scrisoarea de informare
nr.26-9d/22-64

S.R.L" Quantis Eco" 04 octombrie 2022 Scrisoarea de informare
nr.26-9d/22-64

15. Termenul de tru incheierea contractului:
cazul in care valoarea estimatd a

contractului este mai micd decdt pragurile
prevAzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

r' 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
iloace electronice si/sau fax

I I zile in cazul netransmiterii comunicirii orin
miiloace electronice si/sau fax u



cazul ln care valoarea estimatd a
contractului este egald sau mai mare dec6t
pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile

I I zile in cazul transmiterii comunicirii orin
electronice si/sau fax o

16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n

(Selectasi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv s termenelor de asteptare, se efectueazd in
conformitqte cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil
al Republicii Moldova).

l6.Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

lT.Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi\ (rubrica datd se completea4d
doar in cazul ln care la procedura de achizi(ie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate qi
s-a incheiat contract/contracte pentru lol/loturi pentru carc au fosl aplicate criterii de
darabilitate)z

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru
incheierea contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd in
cazul depunerii contestaliilor Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost
examinate S i so lulio nate.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:
Marcel DIMITRA$



model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

Nr. din o&Z
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1005600030818
Adresa MD-2051, str. Murelor, 3
Număr de telefon 022 74 23 11,022 74 25 00
Număr de fax 022 74 23 11,022 74 25 00
E-mail oficial crdv@ansa.gov.md
Adresa de internet www.crdv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Dumitrașcu Aliona
_____________

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □

Obiectul achiziției Rituri și consumabile pentru determinarea 
reziduurilor de medicamente (antibiotice) și metale 
grele pentru domeniul siguranță alimentară

Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă)

Planul de achiziție (conform necesităților 
instituției)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental
vow. mtender. zov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1657011892917
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059479/
Data publicării: 05 iulie 2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achiziții.md;

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

□ Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://crdv.md/category/tenders/annual plans/

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 □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 799 000.00 MLD

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059479/
https://crdv.md/category/tenders/annual


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 Ia termenul-limită (data 15.07.2022 12:30 ), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. SC" Imunotehnomed" SRL 1002600012565 Rata Sergiu
2. BIOTECHLAB 1004600067330 PÎSLARU RODICA
3. Lokmera 1007600011105 Iasibas Nicolai

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

Operator 
economic

Operator 
economic

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

Propunerea 
tehnică

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

Propunerea 
financiară

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

DUAE PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

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

Document
1
Document
n

2



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:

* 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)

3



Ася unii rea 
toiului

Denumirea 
operatorului economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate ele 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Ut 1 SC"lmunotehnomed"S

RL
32 250 MDL + +

Lm  2 SC"Imunotehnomed"S
RL

163545 MDL + +

Let 3 SC"Imunotehnomed"S
RL

14 963 MDL + +

_- SC"Imunotehnomed"S
RL

14 963 MDL + +

: 5 SC"Imunotehnomed"S
RL

41 580 MDL + +

Lot 6 SC"Imunotehnomed"S
RL

4! 580 MDL + +

Lot 7 SC"lmunotehnomed"S
RL

51 975 MDL + +

Lot 8 SC"lmunotehnomed"S
RL

51 975 MDL + +

Lot 9 SC"Imunotehnomed"S
RL

51 975 MDL + +

Lot 10 SC"Imunotehnomed"S
RL

30 048 MDL + +

Lot 11 BIOTECHLAB 4 300 MDL +
+

+
+Lokmera 13 440 MDL

Lot 12 Lokmera 6 925 MDL + +

Lot 13 Lokmera 9 636 MDL + +

Lot 14 Lokmera 2 431 MDL + +

Lot 15 Lokmera 1 147 MDL + +

Lot 16 Lokmera 1 754 MDL
*

+ +

Lot 17 Lokmera 3 443 MDL + +

Lot 18 Lokmera 24 000 MDL + +

Lot 19 Lokmera 731 MDL + +

Lot 20 Lokmera 3 622 MDL + +

Lot 21 Lokmera 26 927 MDL + +

Lot 22 Lokmera 5 896 MDL + +

4



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:

Lokmera 14 966 MDL + +

_л24 Lipsa oferta
lei 25 BIOTECHLAB 18 000 MDL +

+
+
+Lokmera 32 400 MDL

_:*26 Lipsa oferta
::27 Lipsa oferta

28
Lot 29

Lipsa oferta
Lipsa oferta

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul 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 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

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

5



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

Vribuirea 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)

ЮТ 1 Set pentru
Aamninarea
TETRAC1CLINEL

SC"Imunotehnomed"SRL kit 3 10750.00 32 250 MDL 38 700.00

LOT 2 Set pentru 
fctenninarea
CLORAMFENICOL.

SC"lmunotehnomed"SRL kit 15 10903.00 163545 MDL 196254.00

LOT 3 Set pentru 
determinarea 
■■■noenzimatica 
competitiva si cantitativa a
OXITETRACICLINEI

SC"Imunotehnomed"SRL kit 1 14 963.00 14 963 MDL 17955.60

LOT 4 Set pentru 
determinarea 
munoenzimatica 
competitiva si cantitativa a
CLORTETRACICLINEI

SC"lmunotehnomed"SRL kit 1 14 963.00 14 963 MDL 17955.60

LOT 5 Set pentru 
determinarea
STREPTOMICINEL

SC"Imunotehnomed"SRL kit 4 10395.00 41 580 MDL 49896.00

LOT 6 Set pentru 
determinarea 
munoenzimatica 
competitiva si cantitativa 
a MTROFURANULUI
XHD.

SC"Imunotehnomed"SRL Kit 4 10395.00 41 580 MDL 49896.00

LOT 7 Set pentru 
determinarea a
MTROFURANULUI 
SEM.

SC"Imunotehnomed"S RL Kit 5 10395.00 51 975 MDL 62370.00

LOT 8 Set pentru 
determinarea cantitativa si 
calitativa a
MTROFURANULUI 
AMOZ

SC"Imunotehnomed"SRL kit 5 10395.00 51 975 MDL 62370.00

LOT 9 Set pentru 
determinarea 
imunoenzimatica 
competitiva si cantitativa a
MTROFURANULUI 
AOZ.

SC"lmunotehnomed"SRL Kit 5 - 10395.00 51 975 MDL 62370.00

LOT 10 Set pentru 
determinarea
MTROIMIDAZOLES.

SC" lmunotehnomed"SRL kit 2 15024.00 30 048 MDL 36057.60

LOT 11 Inserție pentru 
vialuri

BIOTECHLAB set 10 430.00 4 300 MDL 5160.00

LOT 12 Filtru in linie Lokmera set 1 6 925 .00 6 925 MDL 8310.00
LOT 13 Tuburi de cultură, 
sticlă soda-calcică

Lokmera set 1 9 636 .00 9 636 MDL 11563.20

LOT 14 Ulei pompa Vid Lokmera buc 1 2 431 .00 2 431 MDL 2917.20
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_OT 15 Foaie abraziva 
rentru curatarea sursei 
LC.MS

Lokmera buc 1 1 147.00 1 147 MDL 1376.40

LOT 16 Praf curatare 
capilar

Lokmera buc 1 1 754.00 1 754 MDL 2104.80

LOT 17 Fiting colona LC 
viraj rapid

Lokmera buc 1 3 443.00 3 443 MDL 4131.60

LOT 18 Set anual 
consumabile generatorul 
de azot

Lokmera set 1 24 000.00 24 000 MDL 28800.00

LOT 19 Set frite pentru 
pompa

Lokmera set 1 731.00 731 MDL 877.20

LOT 20 Set filtre Inline
Filter for pump

Lokmera set 1 3 622.00 3 622 MDL 4346.40

LOT 21 Set de 
consumabile 12000 ore de 
lucru pentru generatorul de 
azot

Lokmera set 1 26 927.00 26 927 MDL 32366.40

LOT 22 Lichid de răcire
Agilent Cool Clear

Lokmera set 1 5 896.00 5 896 MDL 7075.20

LOT 23 Set precoloane
C18 2.1x5mm 1.8-Micron

Lokmera set 1 14 9660.0 14 966 MDL 17959.20

LOT 25 Filtre pentru 
seringi

BIOTECHLAB Buc 1500 12.00 18 000 MDL 21600.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin. lit

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

Argumentare: _______________________________________________________________

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

tatiana.trili@imunotehnomed.md,
office@lokmera.md,
biotech lab@mail.ru

28 iulie 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 □

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

7
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17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinder 
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/

Cu capital 
străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilita 
te al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

BIOTECHLAB autohton Nr.31/
COP 04.08.22 33100000-1 22300.00 26760.00 30.12.22

SC'IMUNOTE
HNOMED"SRL

autohton Nr.45/2
2/ITM 04.08.22 33100000-1 494854.00 593824.80 30.12.22

LOKMERA autohton Nr.013-
LK/22 05.08.22 33100000-1 101478.00 121773.60 30.12.22

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:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 87 din 10 octombrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chisinău
1DNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achizitii.dglca(2)cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana
tel. 022 24 25 01,
e-mail: achizitii.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Complexe de fitness/workout inclusiv instalarea 
și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe

Cod CPV 37500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Conform planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental i vvi ’ vr. mtender.gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l 630936232681
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD-1630936232681
Data publicării: 06.09.2021

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

□ Da □ N u
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anu 1-2022-2/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

X Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică aCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 200 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul în care cin fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

http://www.dglca.md
mailto:achizitii.dglca@cmc.md
mtender.gov
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anu


Data transmiterii

(Se va completa în cazul in 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 27.09.2022, ora 11:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „Alta Prim”SRL 1007600029685 Medvedcova Renata
2. „Power Team’'SRL 1002600025121 Smirnov Vladimir

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

(Informata privind denumirea documentelor prezentate se va indica in 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

Denumirea ofertant/candidat

„Alta 
Prinf’SRL

„„Power
TearrTSRL

Specificația de preț Nu corespunde prezentat

Specificația tehnică Nu corespunde prezentat

Scrisoare de garanție bancară, emisă de o 
bancă comercială - 1 % din valoarea estimativă 
stabilită

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat

Declarația Producătorului referitor la 
capacitatea de a confecționa și după caz, instala 
mobilierul în termenele stabilite în 
documentație cu semnătura autorizată și 
ștampila Producătorului

prezentat prezentat

Declarație de garanție din partea 
Producătorului a echipamentelor dejoacă 
minim 24 luni cu aplicarea semnăturii 
autorizate și ștampila Producătorului

prezentat prezentat

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

Lotul 1: Complexe de „Alta Prim,, 
SRL

Nu corespunde 1 +
fitness/workout, inclusiv

2



* 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)

instalarea și amenajarea în 
curțile blocurilor de locuințe 
din sectoarele Ciocana și 
Râșcani

„Power 
Team” SRL

2 515 115,4 1 + +

Lotul 2: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea în 
curțile blocurilor de locuințe 
din sectoarele Centru, 
Botanica și Buiucani

„Alta Prim,, 
SRL

Nu corespunde 1 - -

„Power 
Team” SRL

2 515 115,4 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:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
„Alta Prim,, SRL Specificație de preț propusă este neconformă

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi cumulate □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(in cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pref sau cel mai bun raport ca li ta le-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Clenumirea 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 in 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 subseccvent

Denumirea lucrărilor Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 

buc

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

3



Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Lotul 1: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea 
în curțile blocurilor de 
locuințe din sectoarele 
Ciocana si Râscani

„Power Team”
SRL

12 1 676 743,2 1 676 743,2 2 012 091,84

Lotul 2: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea 
în curțile blocurilor de 
locuințe din sectoarele 
Centru, Botanica și 
Buiucani

12 2 515 115,4 2 515 115,4 3 018 138,48

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
„Alta Prim,, SRL 30.09.2022 e-mail

„Power Team” SRL 30.09.2022 e-nuiit

(Informarea operatorilor economici implicați in 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 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea

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 
subsecventfără TVA inclusiv TVA

„Power
Team” SRL

Cu capital 
autohton

23-CS/22
07.10.2022 375 00000-3 4 191 858,6 5 030 230,32 31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)
(rubrica dată se completează doar in 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 .VL

4



verzi)?

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

-

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

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

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

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

5





DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 87 din 10 octombrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chisinău
1DNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achizitii.dglca(2)cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana
tel. 022 24 25 01,
e-mail: achizitii.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Complexe de fitness/workout inclusiv instalarea 
și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe

Cod CPV 37500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Conform planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental i vvi ’ vr. mtender.gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l 630936232681
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD-1630936232681
Data publicării: 06.09.2021

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

□ Da □ N u
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anu 1-2022-2/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

X Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică aCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 200 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul în care cin fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

http://www.dglca.md
mailto:achizitii.dglca@cmc.md
mtender.gov
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anu


Data transmiterii

(Se va completa în cazul in 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 27.09.2022, ora 11:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „Alta Prim”SRL 1007600029685 Medvedcova Renata
2. „Power Team’'SRL 1002600025121 Smirnov Vladimir

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

(Informata privind denumirea documentelor prezentate se va indica in 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

Denumirea ofertant/candidat

„Alta 
Prinf’SRL

„„Power
TearrTSRL

Specificația de preț Nu corespunde prezentat

Specificația tehnică Nu corespunde prezentat

Scrisoare de garanție bancară, emisă de o 
bancă comercială - 1 % din valoarea estimativă 
stabilită

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat

Declarația Producătorului referitor la 
capacitatea de a confecționa și după caz, instala 
mobilierul în termenele stabilite în 
documentație cu semnătura autorizată și 
ștampila Producătorului

prezentat prezentat

Declarație de garanție din partea 
Producătorului a echipamentelor dejoacă 
minim 24 luni cu aplicarea semnăturii 
autorizate și ștampila Producătorului

prezentat prezentat

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

Lotul 1: Complexe de „Alta Prim,, 
SRL

Nu corespunde 1 +
fitness/workout, inclusiv

2



* 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)

instalarea și amenajarea în 
curțile blocurilor de locuințe 
din sectoarele Ciocana și 
Râșcani

„Power 
Team” SRL

2 515 115,4 1 + +

Lotul 2: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea în 
curțile blocurilor de locuințe 
din sectoarele Centru, 
Botanica și Buiucani

„Alta Prim,, 
SRL

Nu corespunde 1 - -

„Power 
Team” SRL

2 515 115,4 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:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
„Alta Prim,, SRL Specificație de preț propusă este neconformă

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi cumulate □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(in cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pref sau cel mai bun raport ca li ta le-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Clenumirea 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 in 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 subseccvent

Denumirea lucrărilor Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 

buc

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

3



Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Lotul 1: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea 
în curțile blocurilor de 
locuințe din sectoarele 
Ciocana si Râscani

„Power Team”
SRL

12 1 676 743,2 1 676 743,2 2 012 091,84

Lotul 2: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea 
în curțile blocurilor de 
locuințe din sectoarele 
Centru, Botanica și 
Buiucani

12 2 515 115,4 2 515 115,4 3 018 138,48

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
„Alta Prim,, SRL 30.09.2022 e-mail

„Power Team” SRL 30.09.2022 e-nuiit

(Informarea operatorilor economici implicați in 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 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea

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 
subsecventfără TVA inclusiv TVA

„Power
Team” SRL

Cu capital 
autohton

23-CS/22
07.10.2022 375 00000-3 4 191 858,6 5 030 230,32 31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)
(rubrica dată se completează doar in 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 .VL

4



verzi)?

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

-

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru 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 de achizilii publice E
de incheiere a acorTnaria dului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr 3 din 19 octombrie 2022

l. Date cu privire la autoritatea e ontructanta:
Den u mirea a utorit[(ii contractante
Localitate _ l'rimn.ia Lunga

Satul Lunsa- raionul tr'lnresfi
IDNO 1fiO76fitfifi1)11
Ad resa MD-5028, satul Lunga, raionul Floresti
Numar de telelbn
r\ umar oe lax ___q2s04s2e7

- Uleu{4llale@.afu[ -E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
ruaill

Ciugu reanu Diana, 06865424G
I u n ga. pri maria(a)mail.ru

2. Date cu privire la procetlura rle atribuire:
ti r, rr lr-."t;"i'' d;tri b;i.; ;-pti.-at" - --

acord ului-cad ru
Obiectul achizifiei

Cod CPV

Lucrlri de pavare din ograda qcolii primare din s.
Lunga, r. Floresti

lixpunerea rnotivuluiltemeiului privind alegerea
procedurii tle atribuire (in cuzul aplic,arii ultor

i decdt licitalia deschi

rtcadrarea in pre{ul prevazut in ar1. 57 al legii privind
achiziIiile pub

Nn21064427Procedura tle atribuire (se va indica din cadrul
por ta lului guvernamental www, mtender. gov.md) Link-ul : ocds-b3wd pl-MD-166418f 850367

Data publicdrii:26
l'latforma dc achizi(ii blice utilizati achizitii.rnd; r e-licitatie.md; I yptender.md

['rocctlura a lbst iuclusi in planul tle achizi{ii
pu blice a auloritSfii contracta nte

[.ink-ul cAlrc planrrl cle achizilii publice publicat:
lUpt/]uga. Iat, l1_d, rrp.c qllsqr/ u plqadsfufV
40 12022 I 09 I P I an-dc-ach i zili i i -mod i fi cat- I a-
19.09.2022,odf

Anunf de inlenfie publicat in BAP (dupd caz)

Tehnici si instrumcnte spccifice de atribuire

Sursa de finlntarc

Valoarea estimat[ (ei, fdrd TVA)

Link-u l:
nAcord-cadru lSistem dinarnic de

_.lpgqqlfg4 _EQlql og g lectron i c
rBuget de stat: i:Buget CNAM; rBuget CNAS; r:Surse
externe;E4lte surle: 11

333 117,45 lei

3. Clarilicriri privind docunre rrtatia de atribuire:

Altcle : Ilrttlit,tlif
Nr:

LLrcrariI

Da n NLr

Data:



('\e va completa in cazul tn csre au.fosr solicitate clarfficdri)

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic

28 glplqry\ie 2_01,1

Elpynerea surgn!4 a solicitlrii de clarificare I nd icarea cl i'nerrs i Liir i lor q i fo.melo, pa"ate lo"
lixpunerea succinti a rispunsului Borduri mici, prefabricate din beton cu secliune.a

50x20x4 crn, pl6ci de trotuare din beton prefabricat
vibropresat, de dorit in 3 culori, dimensiunea 20xl0x4

D?tg transrnitejii_
c m, fbrrn a n u 

3L1e__1 rnppla nJd

29 septc,nr b rie 2022

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:
(Se vtr completa in cazul tn cqre aufost operate modificdri)

Rezu matul lnodifi clrilor

'I'ermen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (clupd caz)

"Romsand-Com "

; pnrM-cto-NTERM' --_

" MACNITS-CO]\I "

l 0 I 0607002825

ior ioozool:lr
I 009607003 5 0l-

Administrator: Spinu Roman
Asocia(i: Spinu Andrian

_ lp11lR_onrarr
Strinrbanu Romeo
Morari Rouran

ALITSE,RV-PRIM" S. R. L. I 004602009066 Administrator: Bitcd Tudor
Asociali: Bitci Tudor

Bitc[ Rodica
DANLEVITA" 1003602004921 Gu{u Iurie

6. Informafii privind ofertele depuse si documentele tlc calificare Ei aferente DUAE prezentate de

I'ublicate in BAPialte mijloacelor de informare

5. PAni la terntenul-limitl (data 09.10,21122,ora 23:30 ), au depus oferta 5 ofertanfi:

cltre operatorii economici:

l)enunrire document
Den umirea operatorului economic

:-
Z
()

I

&

-i
a

A

c
(.)

I,J'
!
Z

2
n

j
4a

LJ
=/,;v)

tl]
a

J
Fa

7q
(,

A

F

i-Llj
Z
IJ
Ij
4
U)

(se
Documentele ce constituie oferta

va consntno prin: prezenlut, neprezenlal, nu
Propunerea t9]Uf9e Prczen tat Prezentat Prezen tat Prezentat Prezentat

_Il1ggulglga q1qry.BIa Pr czentat Pruzen tat Prezentat Prezentat Prezentat

(dupd caz)

tr
o(,

I

E

o

a



DTJAI] F)re7cn tat Prezental I prczentat Prezentat Prezentat

Uarantta pentru oteft
(tlupi caz)

..1_

Doc
Se va consmna

umente de calificare
prezentat, neprezenlat, nu c,ore

Cerere de participare Prezentat Prczentat Prczentat Prezentat Prezentat

Declara!ia privind valabil itatea ofertei Prezontat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Grafic de executare a lucrarilor Prezen tat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Documentatia de deviz Prezentat Prezentat Prczental Prezentat Prezentat

_U-l!rue! q pI' y]rg_grp%r etlq rltr leq Prcz-cn tat

Prer.,,tii- -
l'r ezenllt I)rczun lal

l)rezen ta I

I)rez,tn titl

lJeclarafra prrvind lista principalelor lucrdri
executate in trltimii 5 ani

l)re zcnti.tl Prcz-cn tat

Declarafie privind dot6rile specifice, utilajul 9i
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractu I ui

Prezentat Preren tat Prezen tat Prezentat Prezentat

t)eclarafia privind personalul de specialitate
ploplls_pgltnr i mpl i mentarea contractu I u i

lpge,filelilq lelmeq

Prezental

- 
t'reicnrat -- -

-Prezantrat

PruT-olt ldt

Pre

T'e
Neprezen tat

Pr€zentar 
-

Specilicaf iile de pre

C efi i ti cat de inre gistrarel decizie de inreg i strare
a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al
persoanelor lLrridice

Prezen tat Prezenlat Prezen tat Prezentat Prezentat

Cerlificat de efectuarea sistematicd a pl61ii
irnpozitelor, contribufiilor, eliberat de

L11peg1glqlu t Fiscal

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Kaport trnanciar pebaza datelor ultimulu
bilant

PreTen ta t l)re zc n ta t [)relen tat Prezen I at Prezen tat

Declara{ia privind perioada de garanfie asupra
I Lrcrdri lor de reparatie

Prezcntat Prezen tat ['rczentat Prezentat Prezental

Ote fta zc rtat Prczentat Prezen tat Prezentat Prezentat

(ln/brmasiu privind denumirect documentelor prezentote se va indica in con{ormitate cu cerin{ele din
clocutnenlal,u rle atribuire ,si .\'e vq cons'emna prin; prezenlal, neprezentol, nu corespuncle (in cctzul
cuncl docuntentul u -lost prezcntut, dur nut L'oresipundec'erinlclor tlc c'ultlicurcll

Denumirea
lotului

l.ot I

305770,84
333 171,64

or econornic 5 |

=--_L,_
168 318,49

* ln c'uzul utilizdrii lic'itulie i clac'rronic'a .st: t'ct inclic'u prelul olartci.fitrrle
(ln/brmalio privind "('ore.s,ptrnderaa ('u t'arinlclc cle c'alificut'c" 1i "('ore:pltnclat.cu L,uspcc.i,fic,u1iile
tehnic:e" , se va consemna prin; ,, + " tn cazul corespunderii s'i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

a solicitat:

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ere soricitate:

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(llrd TVA)*

Corespunderea
cu cerin(ele de

califica re

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
rator economic I

'ator economic 2
219153.12

Operator economic 3

lT-* +

299 I I + +
lT+ +

economic 4 I + +
l +



Data
solicitdrii

[. r0 202] p rc^1e t) lare a
justificarii la preful
anormal de sclzut

Rezmatul rlspunsului operatorului
econontic

t lpeiai.xuier.,rrorii n 
'i*ronrt .i- este un u I d in ce i mai mari

producdtori de nrateriale de
construcfii d in regiunea Nord,
executind volume mari, dispune de
reduceri preferentiale la prefuri la
nrajoritatea materialelor de
constrrrctiel
- dispune de tehnica specializata.
rutilaje gi mecanizme proprii,
- fiind specializat in astfel de lucr6ri.
dispune de fo(a de munci
specializate care lucreazd cu
productivitate sporita, reducind
prefurile de execufie.
( copiile declaratiilor clc Conformitater---_]- 5i tacturilor au lbst ane\ate

10. Modalitatea cle evaluare a ofertclor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai rnulte loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofcrtant: [lndicayiJ

Justifrcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: [/n singur lot

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut I
Costul cel mai sc[zut n
Cel mai bun raport calitate-pret D

C'el mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in c'are in c'utlrul procerlurii clc atribuire sunt aplicate mai multe c,riterii de alribuire,
intlic'a loate c'riteriile tle alrihuire uplicule Si denumirea loturilor aferente)

9. Ofertan(ii respin gi/rlescalifi ca[i :

Dcnumirca operatorului economic Motivul respinqerii/descalifi cirii
S.R.L. " PRIM-CONI'ERM Nu corespuntle criteriului solicitat: pre(ul cel mai

sclzut
S.R.l.. " MA(;NtrS-COM Nu corespunde crite riului solicitat: pref ul cel mai

sclzut
S.C"NOSTAI,ITSERV.PRIM" S.R.L. Nu corespunde criteriului solicitat: pre(ul cel mai

sc[zut
S,R.L.'' DANLEVITA" Nu corespunde criteriului solicitat: preful cel mai

sclzut

12. Inlbrnrafia privind factorii tlc cvaluare aplicafi:

se t)or

4



Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Fr..tarr A.rl;
Denumirea operatorului economic I Total

Denunrire factorul I lponderea
I)enumirea operatorLrlui economic n Total

)enLlnll'c lactorul I Ponderc.a

(Se vu completa pentru loturile care qu fost atribuite in baza criteriilor: cel
pret .\ctu cel mai bun roport calilate-cost)

I 3. Ileevaluarea ol'erlelor:
(se vo completa in c'uzul tn c'ure o/brtele uuJbst reevaluate rcpetur)

Motivul reer alulrii ofertelor
Modificlrile

F loresti

Anularea procedurii de achizilie publica:

ln tenreiul an.7l alin. lit

bun raport calitate-

Cantitate qi

unitate de
misuri

279 753,12 279153,12

implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. r 3 r din 3 iulie

mat

14' In urma examinlri, evaluErii qi comparirii ofcrtelor tlepuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizi ub Iica/acordului-cadru:
Denumirea

lotului

Lucrlri
l)avarc
ograda
p rima re
s. [,u nga,

de
din

qcol i i

din
r.

S.R,L, "Rolnsand-
Cotn t'

Argumentare:

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

lnJbrmarea operatorilor economici
luc'ru pentru achizilii se realizeazd
2 0 I 5 privintl achiziliile publice)

Nu
Nu

Denumirea
operatorului

economic

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

335 703.74

rea operatorului
:conornic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

d-Com t2.10,2022 SIA RSAP,
e - mqil : romsand@ mai l. ru

-('ON l't,RM 12.10.2022 SI.1 RSAP,

e -!!!qt!:949! rn @ ntg!!l!
NLS-L]UM 12.10.2022 SlA RSAP,

e - nt a i l : ma gn e s c om@ma i l. ru
,ITSERV-PRIM" 12.10.2022 SIA RSAP,

e -mai l : nos t al its erv@xmail. com
r 0.t02 SIA RSAP,

e - t tt uil : s r ldunve I ila@m a i l. ru



16. Tcrme uul de aqteptarc pentru incheierca contractului:
- ir;;rrl in .a-re uut,iur*..tj,*,ta u contru.t,.,lr'ri esr. 6 ,n. iu;rul-r-ra,.;,riterii c,r,*rni.aru pr, --__-T

nrai mica dcc6t pragurile prevazute la arl. 2 alin. (3) I *lloacc clectrorrrce $iisau t-ax L:

al Legii nr. l3 I din 3 iulie 201 5 privind achizitriile n 1 I zile in .arul *L"u,l.rnit.rii cornrr"aru prl,
_frblice miiloace electronice si/sau fax o

ln cazul in care valoarea estinratd a contractului est
egald sau rnai mare decdt pragurile prevdzute la art.
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

(Selec'ta{i termerul de a;teptare respec'lul, Calcularea termenelor prevdzute cle Legeu nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor cle a;teplare, se efectueaza tn conformitate
c'u prevederile TITL(ILUI ll,' Capitolul I (Calcularea Termenuluil al Codului Civit al frepublicii
,\,'loldot,u).

I7. Corrtr:rctuI de aclrizilie/acor.rlul-catlru incheiat:

intr"p-rT,,a.*t Valoarca contractului

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Numdrul
;i data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CP
v

Termen de valabilitate
al

contractului/acordului
-cadru

3t.12.2022
279 753,12

Itr. lnlbrma(ia prir ind achizilii ;rublicc tlurabile (achizif ii verz)) (rubrica datl se completeazl
doat in cazulin care la procedula tle achizi{ic publici rru lost aplicate criteriide durabilitate $is-a
incheiat contract/con(racte perttru lot/loturi pentru care au ltrsl aplicate criteriide tlurahilitate):

cu capital
autohton

Au fost aplicate criterii pentru achizi(ii publice durabile (achizi{ii
vel'zi) ? DA

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contmct/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

335 703,74

Codul cPV al lotuluiiloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilit:.te: 45200000-9

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru carc au fost
aplicute clitcrii rlc durabilitalc:

Pre(ul cc! mai sclzut I
Costul cel mai scizut I

Cel mai bun raport
calitate-pref I

Cel mai bun raport
calitate-cost I

16 zile in cazul netransmiterii

I[!og.g_g!._.irrlice $i/sau fax I

flri TVA

prin

S.R.L.
"Romsand-

Com "

6



Prin prez,enlu dare de seanui, grupul rle lucru declard cri termenul cle aqteptare pentru incheierea
t'ttnlruclr.tlui'c'onlroclelor indicate ofosl respeclal (excepfincl cuz.urile prevdzute di ort.32 atin. (3) al Legii
nr' l'll din -l iulie 2015 privintl rchiziliile puhlice ), precttm si t'ri in t,ttzul rlepunerii cenlastuliilsr si,/sau
rcteptionitrii rtpourlelor de monilorizurc, il('eosteu au.fitsl examinolc qi uilu1iorutte,

I'rin prezenlrr dtre tle seunrd, grupul cle lucru penlru uchiziyii cotqfirmii utreclituclinea desfdsurdrii procedurii
de ucltizilie, !ry1 pentru care poartd rdspunclere conJbrm prevecle:rilor legale in vigoare.

Conducltolul grupului de lucru pentru achizitii:



DAR[' DE SEAMA
Privind modificarea contr'!ctului

dc achizilii publice/acordului-cadru

Nf 4dh 19-l!-28?2

l. Dat€ cu privire la autoritatea confracianti:

Denumirea autoritifii contracttntg Prilndria Mdgdice$tr
S. Mdtddc<str, r-uL LrruLenr

IDNO 1007601009934
SLt,,gaicc5ti. r-ul CrtLr'cni. str' Vihr'
l-m'ne.cLt '4

,\umar dc telefon 0248-14-897, 024814216

Numir de fax 02.18-14-8q7. u24834216

E-mail oficial orimagdacesti(lgmail.com
wu'\ '.magdacesti.md:::r::'-"-- ___---_

l'ersoana dc contact
(nume. prenttme, telefon, e-mail) 

-

Cojocaru Liuba

Il. Date cu privil e la proccdura dc achiziliel

-ip-ut pro".au"li a" actlir4i" Cerefea ofedelor de Ple,turi D

Licitatic deschisi y Altelet []ndicatil
0biectul achizitiei Extinderea stalrer de epurare conrorrn

proiectului !i a re.teLelol de apeduct $i

canalizare in scctorul nou in satul

Nlagdacefti, r-ul CriL eni cu conectarea la

felelelc e\ i5l<rle.

Cod CPV 45200000-9

votoo.", .rtttoia a achi4!$91 9 510 370,00 lei
i..lL: ocds-b3$dp L-NID-l 6016i649 I 23q

a;krhttps://mtender.oov.md/ienders/ocds-
b3wdp1-MD-
1 6 01 6364 9'1 23 g?ta b = cqtaeu-9!-Se

llata publicirrii anuntului de participare 02.10.2020

brta (datele) ti .eferinta (rcl'erinlele) publicirilor
anterioarc in .Iurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la ctre se referi
anudlul rerpecli\ rJrf.i' cd:,

lII. Date cu pt ivire la conlrrctul de :rchizifie/acordul-c:rdru:

Bunuli a Senicii c Lucrlri Y
NuV Dao

Sursa de hnantare Buget de stat o Buget CNAM tr

Buget CNAS o Buget local !
Buget Consiliului Raionalj{
Ministerul Mediului V

O"to a""irlA A" atribuire a contractului de

achizi!ie/ acordului-cadru
30.10.2020

Denumirca operrtorului economic " PSLi*g! G9f!94.ttq91U:S.B.L
Nr..!i d,rta contractllui de achizi{ie/dcordului-
cadru

Nr:67l2020
Datar30.l0.2020



IV. Date cu Drivire la nodificiril€ necesare a fi efectuate:

Micsorarea valorii contractului y
Majorarea valorii contractului y
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare tr
Modificarea temenului de valabilitate u
Rezelierea contractului tr
Altele. Fndicatil

Te.$! Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile
publice, art. 76, alin. 7, punct. 2, lit.(a,b,c)

q

Mridificarea anteri
a(hizifii publice/aco

Acord adilional m.1 dln 16.03.2022.

Alle informatii relcvante

V. Descrierea achiziliei inainte Si dupd modificare:
" Extindere. statiei de epurare conform proiectului $i a retelelor de apeducl qi canalizare in
sectorul nou in satul Migdiceqti, r-ul Criuleni cu conectarea la retelele existente,,'

1. Suma conhactului de bazi constituie 10 898 937,60 (zece milioane opt sute nouazeci Si opt miinoua
sute treizeci Si Fpte lei, 60 bani) lei MD, inclusiv TVA.

2. Acord adilional nr. 1 din 16.03.2022, privind maj orarea valorii contracrului nr.672020 din 3 0. I 1 .2020,
cu suma de 387 911,40 (trei sute optzeci $i gapte mii noua sute unsprezece lei 40 bani), precum gi
modificarea termenului de valabilitate a acestuia p,ina Ia 30.06.2023.

J. Majorarea sumei contractului nr.67l2020 din "30" octombrie 2020, cu 651 508,56 ($ase sute cincizeci 5i
unu mii cinci sute opt lei 56 bani ) lei MD .

4. Mictorarea sumei contractului rrr.6712020 djn "30" octombrie 2020, cu270 652,31(doue sute saptezeci
mii sase sute cincizeci sidoi lei 3l bani ) lei MD .

5. Suma totalh a contractului nr. 6712020 din "30" octombrie 2020, va constitui 11 66? 705,25
(unsprezece milioane gase sute $aizeci $i $apte mii $apte sute cinci lei 25 bani) Iei MD, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstantelor care $u flcut n€cesari modificarea:

Pe pqrcursul executdrii lucrdrilor privind " Extinderea statiei de epurar€ conform proiectului $i a re{elelor
de apeduct ii canalizare in sectorul nou in satul Migdnceqti, r-ul criuleni cu con€ctarea la retelele
existente" in baza contrcctului de antlepf izat nr. 67/2020 din 30.ia.2a20, semnat inre primdia Mdgddc;ti ti
"Polimer Gaz construclii" s.R.L. in cdlitate de Anneprenor, au parvenit lucriri suplimentare neprevizute cit
$i lucfiri de excludere.
1) Astf'el, pe Compartimentul: ',Retelc exterioare de canalizare conventional curata,,. in momentul
executarii lucra lor de coDstl'uctie montaj pe tronsonul dintre caminul m. c3-33 si c3-35, conducta
d315, L=90m (fila 6,7), cu adincimea de pozare a conductei Il=5m(fila 12), malurile santufilor se surpau
atit de tarc incit persista pericoi pentru viata si sanatatea muncitoiilor. stada are latimea de 6 m;td.
solul este nisipos (solurile nisipoase sunt calificate ca soluri instabile), iar 1a 3 merri de la reteaua de
canalizare proiectata este construit apeduct existent, la 1,1 metri piloni de comunicatii . In procesul de
excavarc a transeului la adincimea de proiect, malurile se surpau pina la apeduct si pina sub gardurile



gospodariilor. s-a decis stoparea lucrarilor si invitarea autorului de proiect in telitodu. In uma sedintei

in tiritoriu, autorul de proiect a venit cu solutia de proiect, ca acest tonson de canalizare sa fie constuit
prin metoda inchisa, foiaj orizontal dirijat, ceea ce necesita cheltuieli suplimentare (inlocuirea tevii PVC

a3l5 cu teava pE d315, apare forarc -2buc cite 45m fiecare). Astfel, au fost efectuate devize de excludere

a lucr[rilor de pozare a regelei de canalizare in ianl deschis cu pelefi de sprijin 9i au fost efectuate devize

de includere prin pozarea relelei pdn metodd inchisd cu schimbarea tipului de leave'

Lucrari Excluse Nr.2 - Deviz Local Nr.01-20-CE S-2-3

Lucrari Incluse Nr.2 - Deviz Local Nr.01-20-CE S-2-3 52

Lucrari Excluse Nr.3 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3
Luqari Inoluse Nr.3 - Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3-53

2) CompafiinA'fitu| : Retele extefioarc de alimentare cu apq

1. Pe bonsonul dintre punctul Ur.4 -Ur'3, cu lungimea de 12 m; Ur.11 - Ur.9, cu L=36 m; Ur'7

- Ur.6 , cu L=12 m (fila 7), conform schitelor de proiect apeductul intemecteaza stada A.Mateevici,

Dacia si dea lungul st.stefan cel Mare, caxe in prezent are invelis din beton asfaltic si a fost Ienovat in

anii 2020 - 2027 . Beneficiaxul doreste ca traversarca acestor locuri sa fie efectuale prin metoda inchisa

penh! a nu distruge asfaltul in procesul lucrarilor de constructie-montaj a apeductutui'

2. Pe tronsonul dintre punctele Ur.9 Ur.7 , L=53m (fila 7), nu este posibil de efectuat lucrad de

sapatura cu excavator cu cupa 0,4-0,7 mc, astupare in straturi a cite 15-20 cm cu buldozerul, mentionat

de devizul de cheltuieli in poz.I si 8, deoarece latimea dinte chiuvet si gard este de 1,5m , pilon

electric si gard L= 1m. S-a propus de montat teava prin foraj orizontal didjal. Aceste lucra nu sunt

prevazute in devizul de cheltuieli,

Lucrari Excluse - Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1
Lucrad Incluse - Deviz Local Nr.0l-20-AE.S-2-1-S 1

3) Materiale ce nu au fost incluse in devizul initial, tin de interconectaxea pompelor montate in prezent

- 2 buc (una lucratoare si alta de rezerva), deorece la etapa proiectdrii s-a prevazut conectarea unei

pompe ,cealaltA pompa va fi pistatd la depozit. Deviz Local Nr'01-20-CE.S-2-2-S1
Vana din fonta d80mm - 1buc. Clapeta submersibila d80mm -lbuc , Cot 90' din otel d80mm

lbuc ,Flansa libera d90mm -lbuc, Capat flansa d90mm 1buc.

4) Materiale ce nu au fost incluse in devizul initial , Deviz Local Nr.0l -20-A-01-SAC-2-5-S I
Executarca caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat circulare cu d2000mm-

1,13m3, Inel prefabricat d2000, H=lm -2buc.

5) Hidrant d80 -lbuc , la solicitaxea Beneficiarului, Deviz Local Nr.01-20-AE.S-2-1-S2(Hi)

6)Lucrari excluse : Deviz Local Nr.o1-20-AE.S-2-1
Deviz Local NT.AEE,SU-4-1
Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-3
Deviz Local Nr.01-20-CE.S-2-2
Deviz Local Nr.01-20-,401-SAC-2-5

Astfel, rnodificarile sus mentionate se incadreaza perfect conform Legii nr. 131 din 03.07.2015
privind achiziliile publice, art. 76, alin. 7, punct. 2, lit.(a,b,c)

\1I. Rezultateleexaminirii:

ln baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 4 din
19.10.2022 au fost incheiate acorduri adigionale privind modificarea contractului nr. 6712020 din 30.10.2020.



Majorarea valorii contractului nominalizat in sumi de 651 508,56 lei cu TVA
Micsorarea valorii contractului rominalizat in sumi de 270 652,31 lei cu TVA

Couducitorul lui de lucrul

v'reu.tender.Sov.nd
Agenlia NoiiAAh penrr Solulionarea Contestaliilor: m n. Chitindq bd. $tefan cel Mate $ Sfant, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-65I ; e-nail: conleskltii@t tc.nd; wv',v',.ansc.md
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
Nr. 01/2022 din 20.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria com. Valea-Trestieni 
Localitate com. Valea-Trestieni 
IDNO 1007601006531 
Adresa com. Valea-Trestieni 
Număr de telefon 067611002 
Număr de fax 0(264)51-238 
E-mail oficial  cananau.grigore@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cananău Grigore 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Construcția rețelelor interioare de alimentare cu 
apa in com. Valea Trestieni (satele Valea-Trestieni, 
Seliște ,Luminița, Odobești) r-nul Nisporeni 

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: 21063331 
  
ocds-b3wdp1-MD-1662729187954 

Data publicării: 9 sept 2022, 16:12 
Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

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

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 271 186 MDL  

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării 
clarificărilor  

12 sept 2022, 10:05 13 sept 2022, 11:51 20 sept 2022, 08:55 

Denumirea 
operatorului 
economic 

   

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662729187954
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Expunerea succintă 
a solicitării de 
clarificare 

 2% garantie pentru 
oferta, dat fiind faptul 
ca in ultimile saptamini 
sunt foarte multe 
licitatii privind 
Construcția sistemelor 
de aprovizionare cu 
apă, noi operatorii 
economici avem sume 
foarte mari de bani 
blocati pentru garantii, 
va rugam frumos sa 
modificati cerinta prin 
care solicitati 2%, va 
multumim 

Indicati va rog 
diametrul hidrantului. 
Multumesc 

Poz. 1 specificati 
tipul hidrantului? 

Expunerea succintă 
a răspunsului  

din motiv ca cerintele 
au fost stabilite de catre 
grupul de lucru privind 
achizitiile la etapa 
initiala a procedurii de 
achizitii , in momentul 
de fata aceasta cerinta 
nu poate fi modificata 

dn 80 , a fost o greseala 
mecanică , am 
modificat caietul de 
sarcin 

tip suprateran 

Data transmiterii 19 sept 2022, 10:40 14 sept 2022, 11:30 21 sept 2022, 17:00 

 

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 (28 sept 2022, 17:01), au depus oferta următorii ofertanți: 

Denumirea 
operatorilor 
economici și 

IDNO 

Asociații/ 
administratorii 

Prețul ofertei 
inițial 

(fără TVA) 

Documentele ce constituie 
oferta 

Pr
op

un
er

ea
 

te
hn

ic
ă 

Pr
op

un
er

ea
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
fin

an
ci

ar
ă 

D
U

A
E

 

Vimpex-SV 
1003600013189 

Vsevolod Gorceag 5 049 998 MDL + + + 

Vegan Com SRL 
1012600031239 

Gheorghiev Veaceslav 5 049 999 MDL + + + 

NISPROFCON 
1003609010608 

Gutanu Pavel 5 050 000 MDL    

Genial-A Andrei Dascalescu 5 490 000 MDL    
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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 
Vimpex-SV Vegan Com SRL 

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

 

Devizele locale aferente ofertei Prezentat Prezentat 
DUAE Nu corespunde Prezentat 
Garanția pentru ofertă Prezentat Prezentat 
Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei   Nu corespunde Prezentat 
Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% din suma 
ofertei fără TVA 

Prezentat Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului în 
cuantum de 3% din suma contractului fără TVA 

 Prezentat 

Grafic de executare a lucrărilor  
(Desfășurat pe fiecare lună în parte) 

Prezentat Prezentat 

Declarație privind experienţa similară  
Toate contractele trebuie confirmate prin procesul 
verbal de recepţie finală a lucrărilor precum și prin 
recomandările beneficiarilor. 

Nu corespunde Prezentat 

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate 
Toate contractele trebuie confirmate prin procesul 
verbal de recepţie finală a lucrărilor precum și prin 
recomandările beneficiarilor. 

Nu corespunde Prezentat 

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

Prezentat Prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
Diriginți de șantier pentru lucrări de construcții 
civile ,industriale și agrozootehnice, instalații  

Prezentat Prezentat 

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

Prezentat  

Informaţii privind asocierea  
 

Prezentat  

 Angajament terţ susţinător financiar  
 

Prezentat  

1006600042119 

Valdcongrup SRL 
1009600000374 

Denis Turcan 5 607 094 MDL    

Laiola 
1003600039415 

Ion Comanac 5 670 499,75 MDL    

Darnicgaz 
1003601006407 

Filaret Mereacre 5 780 087,65 MDL    

SC Foremcons SRL 
1005600001878 

Cristina Gaina 6 247 970,70 MDL    
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Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici  
 

Prezentat  

Declaraţie terţ susţinător tehnic  
 

Prezentat  

Declaraţie terţ susţinător profesional  
 

Prezentat  

  Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor  
 

Prezentat Prezentat 

Ultimul raport financiar Prezentat Prezentat 
Dovada de resurse financiare: cel puțin 5% din 
valoarea ofertei, disponibili în contul bancar al 
întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani 
disponibili la zi, confirmate prin documente 
bancare. 

Prezentat Prezentat 

Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru participarea la 
activități ale unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de 
bani, 

Prezentat  

Informație despre ofertant Prezentat Prezentat 
Copia certificatului de înregistrare Prezentat Prezentat 
Certificat ISO 14001 Prezentat Prezentat 
Manualul calității  Prezentat Prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care 
ofertantul este stabilit 

Prezentat Prezentat 

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cant 
și u.m 

Corespu
nderea 

cu 
cerințele 

de 
calificar

e 

Coresp
undere

a cu 
specific

ațiile 
tehnice 

Construcția rețelelor 
interioare de alimentare cu 
apa in com. Valea Trestieni 
(satele Valea-Trestieni, 
Seliște ,Luminița, 
Odobești) r-nul Nisporeni 

SRL Vimpex-SV 5 049 998 
MDL 

1buc - + 

SRL Vegan Com 5 049 999 
MDL 

1buc + + 



5 
 

 

* 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 

10.10.2022 Vegan-Com 
SRL 

1.prezentarea contractului de 
achiziții cu Primaria s.Tomai 
r.Leova și 
exprimarea cauzei indeplinirii 
lucrarilor în ultimul an de 
activitate de 17507,3mii lei, iar 
contractual fiind încheiat în anul 
2013. 
2.Solicităm adaugător 
prezentarea unor contracte 
similare 
, cu documente confirmative de 
executare a lucrarilor ;  
3.Argumentare  prețului aparent 
anormal de scăzut al 
ofertei, prin prezentarea 
explicațiilor privitor la modul de 
formare a prețului ofertei, 
inclusiv în partea 
ce ține de cheltuielile indirecte. 

Informația solicitată a fost 
prezentată, și corespunde 
criteriilor de eligibilitate 

07.10.2022 Vimpex-SV 
SRL 

În conformitate cu prevederile 
art. 69 alin. (3) din Legea nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice, solicităm prezentarea 
documentelor justificative 
aferente DUAE, prin care 
să se demonstreze îndeplinirea 
tuturor criteriilor de calificare și 
selecție, conform pct. 1,2,6,7 din 
Anunțul de Participare, precum 
și, să vă expuneți asupra 
documentului: „Declarația 
privind 
experiența similară”, ,,Declarație 
privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de 
activitate,, , ,,DUAE- capitol IV,, 
, ,,Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei,,, încărcate în SIA 
„RSAP”, care nu sunt relevante 
procedurii în cauză. 

Informația solicitată a fost 
prezentată, însă a fost constatată 
neconformă și neeligibilă 
Informațiile prezentate 
contravin verificărilor din 
sistemul tender.gov.md la 
compartimentul Contracte 
atribuite  
Ex. Contratul cu obiectul 
Extinderea retelor de apeduct 
si montarea a doua rezervoare 
v50m3 in s.Bahmut r-l 
Calarasi de 3.599.941 lei in 
sistem electroni este de 
2.599.941,13 ,  
și alte verificări similare. 
 
Cifra de afaceri prezentată pe 
ultimii 3 ani contravine 
raportului financiar prezentat 
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Declaratia privind valabilitatea 
ofertei contravine ofertei 
propuse  
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Vimpex-SV SRL Ofertantul nu corespunde capacității economice 

financiare 
- DUAE- Capit. IV. – nu este îndeplinit conform 

cerințelor  
-  Declaraţie privind valabilitatea ofertei  nu sunt 

relevante procedurii în cauză și contravine ofertei 
prezentate; 

- Declarație privind experienţa similară, nu 
corespunde solicitărilor, deoarece lucrările 
executate nu au tangență cu construcția rețelelor 
interioare de alimentare cu apă; 

- Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate , conține 
informație privind anii 2019-2022, respectiv- Nu 
ultimul an de activitate: 2021; 

- Declarația privind lista lucrarărilor privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimi cinci ani de 
activitate prezentată adăugător nu corespunde 
criteriilor  anunțului de participare , ,, ): - un 
contract ce 

au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare 
cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi 

atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea 
viitorului contract. (Anexa 12) – contractual în 
valoare de 3599,9 nu este documentat credibil. Iar 
prima declarație prezentată electronic deasemenea 
nu corespunde. 

- Cifra de afacere indicată în Declarația prezentată 
adăugător nu corespunde cu Raportul Financiar 
pentru anul 2021 și contravine cu situația financiară 
prezentată și verificata pe site statistica.md  

- Informațiile prezentate contravin verificărilor din 
sistemul tender.gov.md la compartimentul 
Contracte atribuite  

  Ex. Conform contractului nr.47 din 15.09.2021 cu 
   Primaria Bahmut   prezentat adăugător    cu obiectul 

Extinderea retelor  
de apeduct si montarea a doua rezervoare v50m3 in 

s.Bahmut r-l 
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Calarasi de 3.599.941 lei in sistem electronic 
tender.gov.md este de  

2.599.941,13 , sa depistat deasemenea  o concordanță 
în contractual  

prezentet cu privire la valoarea TVA ,contravine 
legislației în  

vigoare, și alte verificări similare.    , 
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot □        

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(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 

Cantit
ate și 

unitate 
de 

măsur
ă   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Construcția rețelelor 
interioare de 
alimentare cu apa in 
com. Valea Trestieni 
(satele Valea-
Trestieni, 
Seliște ,Luminița, 
Odobești) r-nul 
Nisporeni 

Vegan Com SRL 1 buc 5 049 999,0  5 049 999,0 6 059 998,80 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Vimpex-SV 1003600013189 10 oct. 2022 e-mail 
Vegan Com SRL 
1012600031239 

10 oct. 2022 e-mail 

NISPROFCON 
1003609010608 

10 oct. 2022 e-mail 

Genial-A 
1006600042119 

10 oct. 2022 e-mail 

Valdcongrup SRL 
1009600000374 

10 oct. 2022 e-mail 

Laiola 
1003600039415 

10 oct. 2022 e-mail 

Darnicgaz 
1003601006407 

10 oct. 2022 e-mail 

SC Foremcons SRL 
1005600001878 

10 oct. 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 □ 
 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

SRL VEGAN-
COM 

 

SRL 
 

  27 
 

18.10.2022 
 

452000
00-9  

 
5049999,0 

 
6059998,8 31.12.2023 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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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) ___________ 

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: 19.  

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

20. Preţul cel mai scăzut  □                        

21. Costul cel mai scăzut  □                                   

22. Cel mai bun raport calitate-
preţ □                   

23. 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. 

Presedintele grupului de lucru pentru achizitii 
 
 
                Cananau Grigore 



model-tip

DARN DB SEAMA

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

Nr.l_din 12.10.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(se va completa in cazur in care aufost soricitate crarificdri)

Den umirea autorit[(ii contract.ante Primaria Cobani
RM,S.Cobani,r-nul Glodeni
I 00760 1 002083
s.Cobani,r-nul  Glodeni

Numir de telefon 024972236,024972836
Numir de fax 024972236

Adresa de internet

l,il,ii^* 
de contact(nurne, 

ry Pl trta Ivan,rel:02497223 6

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de at"inui"e apicate v Cererea ofertelor de prefuri nLicitalie descltisd
rAltele: flndicati/

Procedura de achi
Tipul obiectului 

"oniro.tutui 

-- 
O*

ac hizilie/acord u lui-cad ru
Bunuri n Servicii n Lucrdri v

Obiectul achizi{iei Lucrari de reparatie la institui@
Cobani,r-nul Glodeni

i decdr /icita{ia desc

Expunerea motivului/temeiului l"tr l"A 
"t-g"r.e"procedurii cfe atribuire (in cazul aplicdrii altor

Procedura de atr ibuir;f f i
portal ul u i guvernantental www.mtender. gov.md.)

Nr: ocds-b3 wdp 1 -l\4D -t 663 07 t321 46 l
Link-ul : https//tender. gov/te@
Data publ icd r i i  :  |  4.09.2022

lE!&Iru de achizitii publice utilirat,e

Procedura a fost inclusd in planul de achizi t i i
publ ice a autor i t i t i i  contractante Link-ul cdtre planul de achirllri pubtice p;bli".ai,

https//tender. gov. md/tender?tabi. contract_n otcce

v D a  l N L r

Anun{ de inten(ie publicat iiBAp @"pd cq4

Link-ul:
Tehnici  qi  instrumente specif ice de ut. ibui .e
(dtea caz)
Sursa cle finanfare

\_ {g",:ll.riI ata (ei. ftra rtt,l1

rAcord-cadru rsistem aina@
electronicd nCatalog electronic
vBuget de stat; lBuget CNAM; offi
externe; rAlte surse: [Indical i/ FN DR
1173320.00



Data soliciti l i i ctarif,ce"ito.
Den u mirea o perato"uluiilonomic

rea s uccin td a solictrili4tA;rlfi ca,"eE*pune""a s,,ccinti  al isp"^"r"t
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost operate modificdri)

Ilezu mqtul modifi cI rilor

[Indicalisuri@

[Indicayi rr*airt a"it 1

Publicateinnarra@
@ll, ""t)=- [crmen-l imitA 

Uc Oepuner-.J d-. .hld"* aur.Igg. prctungit rdupd cazl

5. PAni fa termenut-limitl (data 27.0g.2022, ora 9 :_00J, au depus oferta 3 ofr

llffff:'.'#il:1ffff:e depuse.si documentete de carificare qi arerenre DUAB

Den u m irea o perato"uli[Gnoil ic
Operator 

"co,romi.  

-

l.l

(In/brmalia privind denuntirea documentelor prezentate se v.a indica in conformitate cu cerinyere dindocumenta{ia de atribuire ;i t' 'o 
"orrnmna 

prin; preTentat, nepreTentctt,itu corespunae (tn cazulcand documentur afost prezentat, do, ,u corespundecerinreror cre carificore))

1%respundereaofertelorcucerin{eIesolicitate

Nr. Den u m irea op..ui*-u I u i 
"*n 

orn i.

sni-F.rqrm

_""__J, 4u u'lrus urerfa _s_ olertan{i:

IDNO Asociafii/
J rd rn i n i s f - o+^ - : :I

)
!=arqt[ggi a@&,
5KL Drostal

r 0 I 4600Q26s03 lslgg3l,r egle_

S3!!rSc,AEIandluuo.locarr Arttrr

tu r5602Q03394
1009607000546

6. Info

Denumire document
Operator econffi Operator econoffi

Documentete ce constit;l; 
"f..t"va cortsntna prin: prezentat,

nerea tehnicd
ereafinanciarl

Gararrfia pentrLi ofertd

Documenfe cle calincui
in: prezenlal, neprezental, nu coreDocument I

Documetrt  n

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economio

Preful ofertei
(ldrd TV4;*

Cantitate si

"11?1",9;
Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceLot I DKL UASAi]EI  I  A r  194035.00 +l l  Uan.l t treac Alexarrr l 1515149.75 +sKL DROSTAI 1676948.08
Lot n l  prolect + +v P v r G L U I  t r u ( J l l o m l c  I

Operator ..onorEl

In cazur utirizdrii ricitariei erectronice se va indica prerur ofertei finare



(Informafia privind "Corespunderea cu cerinrele de calificare" ;i "Corespunderea cu specilicaliilelehnice ", se ve consemnq prin; ,, + ', tn cqzul'rorrrprr,rlrrii ;i pifn ,, _,, tn carul ,ecorespunderii)
8' Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privincr corespuncrerea ofertei cucerin{ele stabilite in documentafia cte atribuire 1in.i*i., justificarea prefurui anormar crc scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificati:

Pentru fiecare lot v
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privincl numdrul de loturi care pot fi

.Iustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

atribuite aceluiagi ofertant: [Indicati/

loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Ple(ul cel mai scdzut v
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate_pret n
Cel mai bun raport calitate_cost n

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atrib.uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, seindica toate criteriite de atiibuire apricate ;i denumirea rlmritor aferente)

uarea ofertelor:

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
'i,2,':"::#';,,:;{:f;:r':l;::f,,',ili,ii,;tust atribuite in baza *iteriiror cet mai bun raport cat*are.

Data
solicitirii

Operatorul economi" Informa(ia soliciffi Rezmatul rdspun-ul ui ope.atoiuhri
economic28.09.2022 T\rr \-..\DA.{JIILLA Justificarea pretului

anormal de scazut
1\u a Justt l lcat pretul  anormal cle
scazut

D. 4g1rt r r.*a_g.Ug$!o 
"ut 

ui ..o n orn rc
SI{L CASAI}ELL;

n'lotivul res pi ng*iiVr.f e..uf i f,ca,li
Legea.achizitiilor puuffi
r n ct usiv: a rtl 7(5),art69(6) litera(d),a rt.1 0e\

10. Modalitatea cle evaluare a ofertelor:

I  Valoarea din ofert l fglgtlllslesl{
Total

--- Lrenumlrea operatorului economia_
Dettut t . t i re  l -acrorr r l  t  ip^- ,1

Denumire factorul n

ratorului econo

onderea
Denumirea o

.--:--
luc nl lenumire factorul I Ponderea l 'otal

Denu_mire factorul n rurrQerea

13. Reeval

(se va compreta in cazur tn care ofertere aufost reevaruate repetat)
I lot ivul  r .eevalueri i  ofe"Glo"
Modificirile o



to' 
ilJJ,." 

examiniri, evaruirii qi comparrrii oferteror depuse in cadrul

Atribuirea contracturui de achizigie publica/acorcrurui-cadru:

procedurii de atribuire s_a

Anularea

irn tentetul

Arguntentare:

procedurii de achizilie publica:

art. 7l alin. I it

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi
unitate de
mdsuri

Preful unitar
(fnri TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

I-ucrari de
reparative a
inst i tut iei  c le
ccluc:ltie
t impur ie  d in  s .
Coban i , rnu l
Glodeni

II Gamureac
Alexandru

I proiect |  /  /  JJZV.VU 1773320.00 2727984.00

15. Inlbrmarea
i le grupului  de lucru pentru achizi f i i :

SRL CASABELLA
SITT, DROSTAL
l.! *Qe," lf.gg_Al19le$, L,

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului :
I' cazul in care 

"
iii'j:i:i"oi.ll liugliil:. previzLrte r" un. i'uri" f:i

v 6 zile in cazul tra,rsmGri6rr*.d,n il.=**rn[lgggeelggrronice;i/sau fa*o 
" -*"' 

"'al Legi inr.  l3t oin: iul ie 20lt ; ; i ; ; ;"ci#,fr i l i
publ ice ! lt zite iffir**.ariftrr__

F:[]cggg elg)tronice qi/sar-r faxrIn cazul tn 
"ur"egald sau mai mare dec6t pragurlf" pr#rri e Ia aft.2^ t : . -  , _ \  y r v r q a w L v  l a l' " r .  ( rJ  ar  Legr  r r r ,  r3  r  d in  3 i , l ie  2015 pr iv indachiz i t i i le  pLrb l ice

_ __,..*-_*_--_-J

.%--%(selectali terntenul 
lf .o.u.t.?F'o'e respectat. Carctrrarea termeneror previizure de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privincr a1_h_i1yrltie pubrici,inrturi, o rerriene'to,, an ou,ro,o;;,-;;';;:,ueazd in conformitare'#"f;:::i:rile TITLULU| ir Cap'tolul I (catcuttarluo""rrr*rruiui) at coauni civl ar Repubticii

17. Contractul  de achizi f ie/acordul_caclru incheiat:

(Informarea operatorilor economici implicali fn procedura d3 atribuire crespre decizi,e grupurui cle'l;;!;:,y;'oTi!,'i'!,"",'Jolil,f/,lJ;,"i n t"'rim*ie ,,ii,i,a,,,, a,)i si'L1r,s,, nr t3r ctin 3 iulie

Dcn umirea op."uto"ul,ri transmiteri i i l lodalitatea de transmiter.e

s.10.2022
5.10.2022
s.10 .2022

e-nnil fsp cn,,_ _ _reciJicaSIA
RSAP, e-ntail, fax, po';tii, etc/

f l . l l z i l e t n

llU.lgggejlectronice qi/sau fo"o 
- --.""-*"' ,

f -  1 .Lr  to  z t le  rn  cazu l  r re t ra r rs l } r i te r . i i, , ,  eaLLtl  rrtrrr alrslnltertt  cotttLtt i icbri i  pr i trmijloace electronice gi/sau faxn

Denumirca intreprind Numirul Cod Valoarea contractului
Termcn de



operatorulu
I

economlc

erea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

ere/,
Cu capital

striin

gi data
contractului/acord

ului-cadru

CPV

flrn TVA

. , . t

Tili

valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

I I
(]AMLIRDAC

I\LEXANDRU

Cu
capital

autohto
n

Nr3
a

12,10,20
22

4500000
0-9 t773320.00

2127984.0 3 1 ,05.2023

l8' Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi)(rubrica datii se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a incheiat
contract/contracte penlru lot/loturi pentru cat,e aufost iplicate criterii de rJurabilitate):

Prin prezento dore de seamti, grupul cle lucru cleclarti cit termenul tle a;teprare pentru inclreierencontroctului/contrsctelor indicate afost respectot (exceptilncl cazurile prevdzrile'rti ort,32 atin. (3) al Legiinr' l3l din 3 iulie 2015 privincl octtiziliile- puhtice ), prrrrn, ;i cit ?n cozril depunerii corfiesttr{iilrtr qi/soureceplioncirii rapoartelor cle monitoriz,ore, aceastea n, jbrt exom:innte qi s6luyionrite.

Prin prezertta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea tles.fdsurcirii proceclr.triide rchizi\ie, /apt pentru care poartd rdspundere conlorm pieveclerilor legale in vigoire.

(DA/NU) NU

Prelul cel mai scdzut v

Costul cel mai scdzut n

Cel ntai bun raport calitate-pre1n

Cel ntai btrrt raporl calilute-co.lt r:

Conducatorul  grupului  de lucru pcntru achizi t i i :

Plgta Ivan(Nw

Au fostapl icatecr i ter i ipentru achizi{ i i  publ ice durabi le (achizi ! i i
verzi)?

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotului / lotur i lor pentru ca.e au fost apl icate cr i ter i i  c le
clu rabi l i tate ( lei  iVID):

codul l fv at lotului/ loturi lor pcntru care au fost aplicate cri teri i
dc durabil i tate:

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii tle cl urabilitate:

2127984.00
ftndicali.sunn cu TVA)

(Semndtura)
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