
Nr.

ivire la

DARE DE SЕАМД
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

ocds-b3wdp l -MD- l 602848924053-2 din | 1.02.2022

Date

п Dat

п1 Dat la ul de acl

IV, Date cuprivire lamodificdrile песеsаrе aJi фсlttаtе;

cJ,

autor l t clt е а с о пtr ас t апtа.
Dепчmirеа autoritй{ii contractante I.S, ,oAdministralia de Stat а Drumurilоr''
Localitate MD 2004, mчп. Сhi;iпйu, RM
IDNo 1 003600023559
Adresa mчп. ChiEinйuo str. Bucuriei, 12 а
Nчm5r de telefon 022 212296
Nчmйr de fax 022 716249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
реrsоапа de contact cristina Сечdаr

е сч рriчirе la procedttra de achizitie
Tipul procedurii de achizitie Licitatie oublic5
Obiectul achizi{iei servicii de сеrсеtаге si dezvoltare privind еlаьоrаrеа

documentelor normative
Cod СРV 45200000-9
Vаlоаrеа estimatй а achizitiei 2 0\9 252,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпсliса diп cadrul
portalului 7uvеrпаmепtаl www.mteпcler, яоу, md)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l 602848924053
1ttps ://е- l icitatie. rnd/contract-notice/ l 8 1 3 4

Data publicйrii апuпtчlui de раrtiсiоаrе 06.1 1.2020
Data (datele) ;i rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) рчЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurnalul Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectuI (proiectele) Ia саrе se rЁfеrа
апuп[чl respectiv duрd caz1

сопtrас llzl l le/clcol,Llul-caclr ч,lre

Tipul contractuIui de achizilielacordului-cadru вuпuгi п servicii п Luсrйri п
Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
un proiect gi/sau рrоgrаm fiпап[аt din fonduri ale
Uniunii Ечrорепе

Nчп Dал

sursa de finantare Buget de stat п Buget CNAM п '

Bt-tget CNAS п Suгsе externe п
Alte sursе: [Сопftlrm Programului priviпcl
repartizarea mijklacelor ftlпdului rutier репtrч
drumurile puhlice паliопаlе репtлч апuI 2020

Data deciziei de аtriьчirе а contractului de
achizi{ie/ асоrdч lui-cadru

06.01.2021

Dепumirеа operatorului economic lP Universitatea Теhпiсё а Moldovei (рriп Сепtrul de
Сегсеtаrе Constructii Rutiere)

Nr. 9i data contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Nг: 06- l 5/49l
Data:O8. |2.2020

VаIоаrеа сопtrасtчlui de achizi{ie/acorduIui-
саdrч

Fёгй TVA: l 966 355,00

теrmеп de valabilitate з0.06.2022
Теrmеп de execu{ie з1.12.2021

Мiсgоrагеа valorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului л
Modificarea termenului de ехесutаrе/ liчrаrе/
ргёStаrе п

Tipul mоdifiсйгilоr

Modificarea termenului de valabilitate п



Rezi[ierea contractului ll
Теmеiчl juridic [Legea пr. ]3] diп 03.07.2015 priviпc) achizitriile

publice, art. 76 (7)|
сrеýtеrеа pretului iп urmа modificirii [пu se арliсd/
Modificarea anterioar5 а contractului de achizi{ii
publice/acordului-cadru (dtlrld caz )

Acord aditioпal пr. ] rJiп 21. ] 2.202 ]
-Гегmеп 

de exect_ttie * 20 .06.2022.
Alte informatii relevante

De.gcrierea achizi|iei iпаiпtе ;i dupa modificare ;

Contractul de achizilie incheiat este in proces de ргimirе - рrеdаrе.

|/L Descrierea circumstaп|elor care aufdcut песеsаrd mоdфсаrеа;
intru опоrагеа obligaliuniloг сопtгасtuаlе gruрul de luсru stabile9te necesitatea prelungirii termenului de
valabilitateacontractului,pбn5 lаdаtаdе3ldесеmьriе2022.репtruluсrйrilеrеаlizаtесuiпtАrziеrе.рrеstаtоrul
роаftё rйsрuпdеге сопfЬrm рrечеdеrilоr contractuale.

Т/II. Rezultatele examiпdrii;
in гezultatul ехаmiпйrii necesitalilor de modificare а contractului de achizilie s-a decis incheierea acordul
adilional пr.2 din 11.02.2022 privind modifrcarea termenului de valabiIitate а contractului.

Denumire ореrаtоr economic NIodi fi сй rile con trасtu lui
теrmеп de valabilitate

initial
теrmеп de valabilitate

modificat
IP Univeгsitatea Теhпiсё а Moldovei (ргiп
centrul de Сеrсеtаге constructii Rutiere)

з0.06.2022 з1.12.2022

а, a нЁр|,д;j{ъдчt?):i\
э \з"?'х1
2' \ о'с] \:
Nrqrтtдтr4\a?\,

<,]

Сопduсd|оrul grupului de lucru,. Iurie Pasa



d a r e  d e  s e a m ă

Nr.5_din 13.07.2022 

de atribuire a contractului ele achiziţii publice 

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante

Localitate
IDNO
Adresa
Num ăr de telefon
Număr de fax
E-rnail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon e- 
mail)

IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" 
din Chişinău
mun. Chişinău
1007i)00035769
Str.Io n Creangăj_
022-35-85-86

secret arial@upsc.mcl
www.upsc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Guţu Mihaela,
_022-3 j-85-86, mihaela.gutu.01 @mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achiziţie repetată (după caz) 
Tipul obiectului contractului 
achiziţie/acordului-cadrui

de

Obiectul achiziţiei

Cod CPV

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
11^ A  / \  /1  i a u _ • 1 •

Procedura de atribuire ~(se va indica 'din cadrul 
poi talului guvernamental www. mtender, şov. md)

□Cererea ofertelor de preţuri 
/  Licit aţie deschisă
□Alteie: [Indicaţii 

Nr: ~
Bunuri □ 
Servicii □ 
Lucrări

Lucrări de reparaţie capitală „Tavan” în blocul nr 6 
et.III
45453(100-7

Nr: occ s-b3w dp1 -MD-1650362860903

Platforma de achiziţii publice utilizată

Link-ul: https.7/ https://e-
licitatie,md/achizitii/34879/lucrari-de-finisare-a-
constructiilor
Data pu licării: 19.04.2022"

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz)

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanţare

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

□ /  Da
□ Nu

Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
ht lps:,Vuj )sc.md/u ni verşi ta te/a c h i z i ti i - n u b 1 i ce/ 
Data:
Link-ul:

□Acord-cadru ^Sistem dinamic de achiziţie nLicitatie 
electronii;ă nCatalog electronic

_oBuget ce stat; □ Buget CNAM; aB uget CNAS; □ Surse"

mailto:arial@upsc.mcl
http://www.upsc.md
https://e-


Valoarea estimată (lei, fără TVA)
externe; nAlte surse: Surse proprii
920 118,0 '

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t  solicitate clarificări)

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t  operate modificări)

Rezumatul modificărilor A fost inclus 
la care se va 
cazul

în anunţul de participare contul bancar 
transfera garanţia pentru ofertă dacă e

Publicate în BAP/a(te mijloacelor de informare
(după caz)

e-licit uţie

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

3 zile

5. Până Ia termenul-limită (data 11.05.2022 , ora 09:00), au depus oferta 5 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii1. „BIOENERG BCONSTRUCT” SRL

1014(500001573 Foalea Corneliu
2 „HIPERTEH” SRL 1003600080897 Gherghişan Constantin3 „VEGA TOTAL” SRL 1018600014632 Şumutovschi Veaceslav -4 „DATACONS SERVICE” SRL 1012605001057 Badan Igor
5 „PROVLADINA CONSTRUCT” SRL 1013630019838 Susarenco Ion



6. Informaţii privind ofertele depuse şi document« le de calificare şi aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici:

Denumire document
•

Denumirea operatorului economie
„BIOENERG

BCONSTRUCT”
SRL

„HIPERTEH” SRL EGA TOTAL” SRL
„DATACONS

SERVICE”
SRL

„PROVLADIISA
CONSTRUCT”

SRL
Documentele ce constituie oferta

? va completa prii
prezentate în cadrul platformei SIA„RSÂP”, e-licitatie

(& v  prezentat, nevrezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat prezentat iu corespunde prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente d
Se

e calificare prezentate în cadrul platformei SIA„RSÂP”, e-licitatie
va completa prin: prezentat, ne prezentat,' nu corespunde

Certificat de atribuire a 
contului bancar

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Grafic de execuţie a 
lucrărilor

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Dovada înregistrării 
persoanei juridice

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Certificate de 
conformitate a 
produselor

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Declaraţia conform 
anexei nr. 12

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Declaraţia conform 
anexei nr. 13

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Declaraţia conform 
anexei nr.15

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Declaraţia conform 
anexei nr. 14

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Raport financiar prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat
Avizul inspecţiei prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat
Certificat ce atestă lipsa 
datoriilor la stat

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Valabilitatea ofertei 
conform anexei nr.8

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Docupentce confirmă 
acces la laboratoare 
pentru verificarea 
materialelor

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat

Declaraţia de neâncadrare 
în situaţii care determină 
excluderea de la 
procedura de atribuire

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat



(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fo s t prezentat, dar nu corespunde cerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
(fară TVA)*

Cantitate şi 
jnitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespundere; 
cu specificaţiile 

tehnice
Lucrări de 
reparaţie 
capitală 
„Tavan” în 
blocul nr.6, 
et.111

„BIOENERG 
BCONSTRUCT” SRL 677 321,58 1 lucrare + +

„HIPERTEH” SRL 680 359,75 1 lucrare + +
„VEGA TOTAL” SRL 697 684,43 1 lucrare - -

„DATACONS 
SERVICE” SRL 731 481,47 1 lucrare + +
„PROVLADINA 
CONSTRUCT” SRL 919 454,96 1 lucrare + +

* 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 necorespunderiî)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirma rea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s -a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorulu 
economic

i

12.05.2022 „HIPERTEH” SRL Justificarea preţului 
anormal de scăzat

Operatorul economic a justificat că 
beneficiază de preţuri speciale la 
majoritatea importurilor de materiale 
de construcţii precum şi a utilajelor 
specifice in domeniul construcţiilor. 
Totodaită operatorul a prezentat:
1) conturi de paltă pentru justificareg 
preţurilor la principalele materiale de 
construcţie ce vor fi folosite la 
executarea lucrărilor.
2) calculul intern pentru cheltuieli de 
regie aprobat de director la
03.01.2022.
3) calcule privind justificarea 
salariului mediu pe oră al 
muncitorilor pentru executarea 
lucrărilor.
4) calcul intern pentru transportarea 
materialelor aprobat de director la
03.01.2022.

12.05.2022 „DATACONS SERVICE” 
SRL

Justificarea preţului 
anormal de scăzut

Operatorul economic nu a prezentat 
un răspuns la solicitare.

16.05.2022

„HIPERTEH” SRL

Prezentarea copi ;i 
certificatului dirigintelui 
de şantier Seria 2018-j 
DS Nr. 0064 din

Operatorul economic a prezentat 
copia certificatului.



14.02.2018, specificat 
în anexa nr. 15 la ofertă.

16.05.2022

„DATACONS SERVICE” 
SRL

Prezentarea copiei 
certificatului dirigintelui 
de şantier NR 1 249 din 
12.02.2021, sp ec ifica t  
în anexa nr. 15 la ofertă.

Operatorul economic a prezentat 
copia certificatului.

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic
„HIPERTEH” SRL

Motivul respingerii/descalificării
Preţul majorat a ofertei în comparaţie cu oferta 
desemnată câştigătoare.

„VEGA TOTAL” SRL

- Necores xinderea propunerii tehnice prezentare de 
operatoru economic cu cerinţele autorităţii 
contractar te stipulate în specificaţiile tehnice şi 
anume:
1) Autoritatea contractantă a solicitat în 
Capitolul 2. Lucrări de construcţie, p.9 

„Astereak de invelitori sau doliile invelitorilor din 
ţigla, placi tip eteirnit etc., din grinzi 50x50, la 
construcţii obişnuite.(V=6,l 0m3), însă operatorul 
econimic propune în oferta sa la p.9 
„Astereala de invelitori sau doliile invelitorilor din 
ţigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de 
rasinoase ( 24mm grosime), la constructii obişnuite 
( V=6,10iri3).
2) Autoritatea contractantă a solicitat în 
Capitolul 2. Lucrări de construcţie, p.10 

„Astereala de invelitori sau doliile invelitorilor din 
ţigla, placi tip eternit etc., din grinzi 30x30, la 
construcţii obişnuite.(V=2.16m3), însă operatorul 
econimic propune în oferta sa lap.10 
„Astereala de invelitori sau doliile invelitorilor din 
ţigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de 
rasinoase ( 24mm grosime), la constructii obişnuite 
( V=2.16m3).

„DATACONS SERVICE” SRL Preţul majorat a ofertei în comparaţie cu oferta 
desemnată câştigătoare.

„PROVLADINA CONSTRUCT” SRL Preţul majc rat a ofertei în comparaţie cu oferta 
desemnată câştigătoare.

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 aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: №  a fost necesar atribuirea contractului pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:



Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-pret □
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 şi denumirea loturilor aferente)

12. Inform aţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Factorii de evaluare Valoarea clin ofertă Punctajul calculat
„Bioenerg Construct” SRL 1100%

Cel mai bun preţ 80% 80%
Cea mai bună calitate 20% 20%

„HIPERTEH” SRL 99,67%
Cel mai bun preţ 80% 79,67%
Cea mai bună calitate 20% 20%

„DATACONS SERVICE” SRL 94,07%
Cel mai bun preţ 80% 74,07%
Cea mai bună calitate 20% 20%

„PROVLADINA CONSTRLrCT” SRL 78,93%
Cel mai bun preţ 80% 58,93
Cea mai bună calitate 20% 20%

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fo s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor Decizia ANSC nr.03E -357-22 din 30.06.2022 privind examinarea 
contestaţiei depuse de către „Bioenerg Construct” SRL.
ANSC a decis:
■Anularea deciziei de atribuire nr.2 din 19.05.2022.
-Obligarea autorităţii contrcatante ca măsură de remediere, în termen de 
10 zile din data primirii deciziei prenotate să reevalueze oferta 
prezentată de către „Bioenerg Construct” SRL, prin luarea în 
considerare a documentelor ce atestă calificarea, transmise suplimentar 
prin intermediul poşte electronice de către operatorul economic.

Modificările operate

14. In 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)

Preţuî total 
(inclusiv TVA )

Lucrări de 
reparaţie capitală 
„Tavan” în blocul 
nr.6, et.III

„Bioenerg 
Construct” SRL

1 lucrare 677 321,58 677 321,58 812 785,9

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 a lin .__lit __ .

Argum entare:__________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„BIOENERG BCONSTRUCT” SRL 06.07.2022 e-mail

„HIPERTEH” SRL 06.07.2022 e-ma.il
„VEGA TOTAL” SRL 06.07.2022 e-ma.il
„DATACONS SERVICE” SRL 06.07.2022 e-mail
„PROVLADINA CONSTRUCT” SRL 06.07.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare 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 achiziţiile 
publice

□  6 zile în cazul transmiterii comunicării nrin 
mijloace electronice si/sau faxn
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mi loace electronice si/sau faxn

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

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mr loace electronice şi/sau faxn
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mi loace electronice si/sau faxD

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Intreprin
derea:

Valoarea contractului

Denumirea
operatorul

ui
economic

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci 

ere/

Numărul
şi data 

contractului i/acordm 
lui-cadru

Cod CPV
fără TVA inclusiv

TVA

Termen de 
valabilitate 

al
contractulu 
i/acord u lui-

Cu capital 
străin

cadru

„BIOENERG 
CONSTRUC 

T” SRL

Cu
capital

autohton
41 13.07.2022 45453000-7 677 321,58 812 785,9 31.12.2022



, ; . Inloi maţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost ap'icate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost ap licate criterii de durabilitate):

Au fostaplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii
verzi)? (DA/NU) 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 cril 
de durabilitate:

erii

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

i

(

(

preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Zel mai bun raport calitate-preţ □ 

Zel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fo st 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 confirm 
de achiziţie, fap t pentru care poartă răspundere conform prevederilor

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii Ciorbă Constantin

ă corectitudinea desfăşurării procedurii 
legate în vigoare.























DARE DE SEAMA

de аtriьuirе а сопtrасtцlui de achizitii рuьliсе *

de incheiere а acordului-cadru п
de апчlаrе а procedurii de atribuire D

Nr. 17 din 26.09.2022

1. Date сч рriчirе la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autorit5{ii contractante рrimйriа municipiului оrhеi
Localitate muп. Orhei
IDNo 1007б0l008007
Adresa str. V. Маhч 1б0 MD-3500
Numйr de telefon 02з5-22,16,|
Nчmir de fax
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet п,ww.orhei.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Natalia Manoli 07б70040б
achizitiiporhei@smail.com

2. Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul рrосеdurii de atriibuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de prefuri *Licitatie deschisй пАltеlе:
IIпdicaliI

рrосеdчrа de achizitie reDetati (duоd caz) Nr : осdsJэ3 wdp 1 -MD - 1 65 3 41 6462 47 9-PN- 1 6 5 З 4 7 6 4 624'7 9
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
асоrdului-саdru

Bunuri п Servicii п Luсгйri *

оьiесtul achizitiei Lчсriri de Ехtiпdеrе str. ýtefan cel Маrе din muп. Оrhеi
Cod СРV 4523300i)_9
Ехрuпеrеа motivului/'temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬuirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬчirе (se va iпdica diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
wwуу.mtепdеr.gоv.md)

Nг:осdslэ3 wdp 1 -MD- l 65 87448З 8 1 8 1 -PN- 1 65 874483 8 1 8 1

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-bЗwdpl-MD-
l 6587448з8 1 8 l ?tab:contract-notice
Data publ i cirii:Z5 .07 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizat5 * achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclusii in рlапul de
achizilii publice а autorit5{ii contractante

*Da л}{u
Link-ul с,ёtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://orhe Lmd/index.php?pag:news&id:9 6 5 &rid:S 5 42&l:rо

Апчп{ de inten{ie publicat iп В|* (dupd
caz)

Data',29.07.2022
Link-ul:
https ://tender.gov.md/ro/system/fi les/bapl2D l 4 lbap пr 59 2.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizi{ie Blicitatie
electronicё пCatalogelectronic

Sursa de fiпап(аrе пВugеt de stat; пВчgеt CNAM; пBuget CNAS; пSursе externe;
*Alte sчrsе: lBapel locall

Vаlоаrеа estimatй Qei, iйrd ТVД) 54 716 1ll,,76



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

4, Modificйri ореrаtе iп dосцmепtа{iа de atribuire:

(Se va completa |п cazul tп care aufost operate modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
сйtrе ореrаtоrii economici:

Data solicitй rii clarifi с5rilоr
Dепчmirеа ореrаtоrчlчii есопоmiс

succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе
succinti а rйsпuпsului

Data transmiterii

Rezumatul modifi с5rilоr
РцЬliсаtе in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(dupd caz)

Р'пdiсаli sursa utilizatd ýi data publicdrii]

Termen-limit5 de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

5. Рfiпй la termenul-1imiti (data |3.09.2022, оrа!},1QQ), au depus oferta | оfеrtап{i:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 Vicoliv Grчр" SRL 1 l] l46000 l 8975 тurсапu Liviu
2. ,,GENESIS InternationaI,,SRL l l) l0600006879 Mrus Vitalii

Dепцmirе document
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

,, Vicoliv Grчр"
SRL

,,GENESIS
International..SRL

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

Intentia de раrtiсiраrе in cadrul procedurii de achizitie рrеzепtqt prezeпtat
рrорuпеrеа fiпапсiаrй orezeпtat Drezeпtat
Documentul Unic de Actrizitii European (DUAE) prezeпtat prezentat
Garantia репtru оfеrtй пu соrеsDuпdе prezeпtat

Dосчmепtе de calificare
vа сопSmпа рriп: рrеzепtаl, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdеSe

Grагtс de ехесutаrе а luсrёrilоr Drc,zeпtat prezeпtat
Mentinerea valabil:itatii оfеrtеi pentru о duratй de 60 de zile prezeпtat preZeпtat
Iпfоrmа{iа privind indeplinirea obligatiilor de рlаtй а impozitelor,
taxelor si contributiiloг de аsigurёri sociale

prezeпtat prezentat

Ultimul rароrt fiпапсiаr vizat gi inregistrat de organele
comDetente

prezeпtat prezeпtat

Declara{ie privind ехреriеп{а similarё а operatorului economic in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului се urmеаzё
а fi аtriьuit

пu соrеsрuпdе prezeпtat

Declara{ie privind lista principalelor lucrйri executate in ultimul
ап de activitate

prezeпtat prezeпtat

Declara}ie privind dotёrile specifice, utilajul gi echipamentul
песеsаr pentru indeplinirea corespunzitoare а contractuluti

preZeпtat prezentat
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Declaralie privind personalul de specialitate propus pentrll
implementarea

prezentat preZeпtat

Lista subcontractan{ilor 9i раrtеа/рй(ilе din contract саrе sunt
indeplinite de ace5tia

prezeпtat prezeпtat

Informatii privind asocierea prezeпtat prezeпtat
Angajament ter{ sustinёtor fi папсiаr prezeпtat prezeпtat
Angajament privind sustinerea tehnicй 9i profesionalЁ а
ofertantulu7grupului de ореrаtоri economici - dupй caz;

prezeпtat prezentat

Declaratie tert sustinitor tehnic prezeпtat prezeпtat
Declara{ie tert sust пitоr profesional preZeпtat prezeпtat
Aviz pentru participare 1а licitaliile publice de luсriri din
domeniul constructiilor qi instalatiilor

рrеzепtаt prezeпtat

Сопfirmаrеа identitёlii benefi ciarilor efectivi 9i neincadrarea
acestora in situalia condamnйrii pentru participarea la activitali
ale unei organiza{ii sau gruрtrri criminale, pentru coruptie, frачdй
;i/sau sрёlаrе de bani

prezeпtat

Реrsоапё juridicё inregistrati iп Republica Moldova prezeпtat prezeпtat

Declaralia privind perioada de garantie asupra lчсrйrilоr с[е

сопstгuсtiе
prezeпtat prezeпtat

Certificatul de atestare tehnico-profesionaltr а dirigintelui de
5antier in domeniul Drчmuri

preZeпtat prezentat

Demonstrarea accesului la регsопаl/чп organism tehnic de
specialitate, care s5 garanteze аsigurаrеа unui control al calitatii

prezeпtat prezeпtat

(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se vа indica iп сопfоrmitаtе сu ceriп|ele diп
dосumепtаliа de atribuire qi se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, neprezeпtat, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se va iпdiса pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еIе de саlфсаrе" qi "Corespunderea cu specifica|iile
tеhпiсе " , se vа сопsеmпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritб{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind согеsрчпdеrеа оfеrtеi cu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic

Pre{ul ofertei
(йrё ТVА)*

cantitate si
unitate de
mйsuri

Corespunderea
cu сеriп{еlе de

calificare

Corespunderea
cu specifica!iile

tehnice
Lucrdri de
Extiпdere str.

$|еfап cel
Mare diп muп.
Orhei

,, Vicoliv Grчр" SRL 61 007 841.19

l 1чсrаrе

+

,,GENESIS
InteгnationalrrSRL 64 9|9 699,б7 + +

Data
soIicitirii

Operatorul economic Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rispunsuIui operatorului
economic



9. Ofertan{ii respin9i/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrцlчi есопоmiс Motivul respingerii/descalifi сйrii

,, Vicoliv Grчр" SRL

_ in contul autoritatii contractante nu а fost
viratё Gаrап{iа pentru oferta (2%);

- чп contract cel pu{in egal cu 75О/о diп
чаlоа,rеа vi itorului contract.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot *

pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate lofurile в
Alte limitйri privind пчmlrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

11. Сritегiцl de аtriЬчirе aplicat:

рrеtul cel mai scizut *

costul cel mai scЁzut п
Cel maibun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care |п cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(Se va соmрlеtа репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlцаrеа ofertelor:

(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Factorii de ечаluаrе 'уаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic l Total

Dепчmirе fасtоrчl 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul l Ропdеrеа

Dепчmirе factorul n Po,nderea

моtiчцl rеечаlui rii ofertelor
Modificirile ореrаtе
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Dепumirеа
lоtului

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsчrй

Рrе{чl чпitаr
(йrй ТУА)

Рrе{чl total
(fбr5 ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lucrdri de
Extiпdere str,

$tеjап cel Mare
diп пuп. orhei

,,GENESIS
lnternationaIrrSRL 1 luсrаrе 64 9|9 699,67 64 9l9 699,67 77 903 639,бl

14. in чrmа ехаmiпiri, ечаlчйrii qi соmраriirii ofertelor depuse in cadrul рrосеdчrii de аtriЬчirе s-a
decis:

Atribuirea contracfu lui de achizilie publicё/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizitie publicй:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Argumentare:

(Irфrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе сu prevederile art 31 al Legii пr. l31 diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi\iile publice)

(Selecta|i tеrmепul de aqteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. 13I diп 3
iulie 20I5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd tп сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova),

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Viсоliч GrцD" SRL 20.09.r|,022 ISU RSДР, e-maill
,,GENESIS International,,SRL 20.09.ra022 \SIA RSAP, e-maill

16. Теrmепчl de аqtерtаrе pentru incheierea contractului:

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului este
mai micё dесбt pragurile prevйzute Ia art. 2 alin. (3)
al Legii пr, 13 l din 3 iulie 20l 5 privind achiziliile
publice

* б zile in cazul transmiterii comunic5rii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
tr l1 zile in cмul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatб а contractului este
egalб sau mai mаrе decit pragurile prevйzute lажt.2
alin. (3) al Legii nT. l31 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

П 1l zile in саzul transmiterii соmчпiсйгii рriп
miiloace electronice s7sau fax п
П 1б zile in cazul netransmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п



l7. Сопtrасtчl de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

economic

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtчlцi

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabiIitate al
contractului

,,GENESIS
International,
SRL

|24 26.09,2022 4523300
0_9

С|4 9|9 699,б7 7790збз9,6l
51 (cincizeci
gi unu) luni

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cqzul tп care la procedurq de achiziyie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a |псhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grupul de luсru de,clard cd tеrmепul de a;leplare репtru iпcheierea
сопtrасtulцi/сопtrосtеlоr iпdiсgtе а fost respectal (ехсерtапd cazцrile prevdzule de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 13l diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ),,оrесum si сd iп cazul depuпerii coпtesta|iilor qi/sau
recep|iondrii rapoartelot, de moпilorizare, aceastea au fost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru ac.hizi|ii сопJirmd соrесlЦudiпеа desfisurdrii procerlurii
de achixi|ie,fapt репtru care poartd riispuпdere сопfоrпп prevetlerilor Iegale i\\vigoare.

Сопduс5tоruI gru lui dqlчсrч репtru ach

й

Ач fost aplicate criterii репtru achizifii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte:l
lоtulцi/lоturilоr pentru саrе ац fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdicayi suma cu ТVД)

СоdчI СРV al lоtцlчi/lоturilоr pentru саrе ац fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬuirе репtru lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mаi scdzut о

costul cel mаi scdzut в

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| Е

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost Е

f5rй ТVА irrclusiv ТvА
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 4  din 26.09.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Răcăria 
Localitate s. Răcăria, r-ul Rîșcani 
IDNO 1007601002980 
Adresa s. Răcăria, r-ul Rîșcani 
Număr de telefon 0-256-64-238 
Număr de fax 0-256-64-236 
E-mail oficial racariar@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Mojilean Anghelina, 069071254, 
mijilean.anghelina@maul.ru 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Lucări de construcție exterioare (termotzolare 
a fasadelor) și lucrări de reparație interioară a 
unui bloc (sistemul de electricitate, si stemul 
de incălzire, apeduct/c analizare și reparația 
tavanului, pereților și pardoselei) pentru 
clădirea Grădiniței de copii "Alionușca" din 
s.Răcăria, rl.Rîșcani 

Cod CPV 45000000-7 
Valoarea estimată a achiziției  2 217 509,17 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631260567474 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21044136/ 

Data publicării anunțului de participare 01.10.2021 
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 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 

19.10.2021 

Denumirea operatorului economic SRL”Credo Industry” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

 Nr: 28 
Data:01.11.2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului- Fără TVA: 2 106 628,54 

http://www.mtender.gov.md/
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cadru Inclusiv TVA: 2 527 954,25 
Termen de valabilitate 31.05.2022 
Termen de execuție 7 luni 

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:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea 131 art 76 privind achizitiile publice 
Micșorarea prețului în urma modificării 
(după caz) 

1 176 208,39 lei 

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

- 

Alte informații relevante Termenul de valabilitate a contractului a 
expirat, dar operatorul economic nu  a 
indeplinit toate lucrările din cauza creșterii 
prețurilor la materiale de constructii. 

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Operatorul economic a efectuat toate lucrările exterioare și parțial interioare. Din cauza creșterii prețurilor la 
materiale de construcții , operatorul economic nu poate efectua în continuare lucrările 
prestate.___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din 
__________ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________ 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SRL”Credo 
Industry” 

AUTOHTON Nr.4 26.09.2022 980 173.66 1 176 208.39 

Conducătorul grupului de lucru: 

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









 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 24 din 28.09.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Briceni 
Localitate Briceni 
IDNO 1003604150552 
Adresa Or.Briceni str.M.Eminescu48 
Număr de telefon 024722071 
Număr de fax 024722071 
E-mail oficial srbriceni@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Melniciuc Anna 060964439 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
 

Obiectul achiziției Reparatia capitala la sectia de boli 
contajioase a IMSP SR Briceni 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2 419 735 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: MD-1646648510234 
Link-ul: 
https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-
b3wdp1-MD-1646648510234 

Data publicării anunțului de participare 07.03.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Consiliul Raional Briceni 

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

28.09.2022 

Denumirea operatorului economic „DSI Construct Grup” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 111 

Data: 26.04.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2 175 000.00 

Inclusiv TVA: 2 610 000.00 
Termen de valabilitate 15.10.2022 
Termen de execuție 1o zile lucratoare 

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

Tipul modificărilor  Prelungirea termenului de executie a lucrarilor 

http://www.mtender.gov.md/
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Temeiul juridic În baza contractului nr.111 din 26.04.2022 punctul 

2,3 (c). 
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Preţul lucrărilor s-a majorat cu 14,34 %, 
echivalentul a 374 478.00 lei, în urma acordului 
adițional nr.13 din 14.07.2022. 

Alte informații relevante  
Tipul modificărilor  Prelungirea termenului pînă la data de 15.10.2022 

 

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

Lucrări de reparație capitală la secția de boli contagioase a IMSP SR Briceni,  
 achiziţionate  prin LP nr. MD-1646648510234 se execută în conformitate cu devizul de cheltuieli înaintat de 
IMSP SR Briceni în documentaţia de atribuire, dar cu necesitatea de prelungire  a termenului de executare a 
lucrărilor de construcție. 

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

În procesul de execuție a lucrărilor de reparație capitală la secția de boli contagioase a IMSP SR Briceni  
în baza Contractului Nr.111 din 26.04.2022, punctul 2.3 (c) ,,influenței factorilor climatici, care duc la 
imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții 
climaterice se va răsfrînge asupra calității lucrărilor”, e necesară prelungirea termenului de execuție a lucrărilor 
cu 10 zile lucrătoare. 

 Aspectele, menționate au survenit la solicitarea operatorului economic executant și a 
responsabilului tehnic. În același context urmează de prelungit termenul de executare a lucrărilor pînă la data de 
15.10.2022.  

III. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor în sectia boli contagioase a 
IMSP Spitalul Raional Briceni pînă la data de 15.10.2022. 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

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















































DARE DE SEAMA

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

X
!
tr

Nr. 01 din I0 ocrom$s-2022-
Date cu privire la autoritatea contractanti:

rl. Floresti, s. Temel
1007601010367
rl. Floresti, s.

02 505 8s 50

i'ersoara d;ntact fnrme, prenume, telefon' e-

Date cu privire la procedura de atribuire:
fficitalie deschisd trAltele

rip"t-ro"eaurii de atribuire aplicate

ffiAa;t" a" 
" 

chtuitie rcPeta'tn (duqd

Bunuri o Servicii n Lucrdri XTtprrt obiectului contractului
acordului-cadru ffiare cu aPd Potabili a

Iocuitorilor din s. Temeleuli
Obiectul achiziliei

45232150-8

Eioo-nerea-xoonereamotivului/temeiuluiprirind
alelerea procedurii de atribxir€ tilt caz!
apicdrii altor proceduri decdt licitalia

Nr: ocds-b3 1-MD-1 661329616033Proced""a de atrtb"ire (se va indica din
cadrul Portalului gwernamental
www.mtender.gov-md) cl tender I 21 06217 4 I lotl | 1 59 621 4 I

Data publicrrii:24.08.2022
Elachizitii.md; r elicitatie.md; n

XDa rNuFrocedura a fost inclusd in planul de
achizilii Publice a autoritilii
contractante

ll"t 
"t 

*t 
" 

pt"*l de achizitii publice publicat:

Data:O\ .08 .2022An"nt, ae i"tenlie publicat in B,AP (dupd
L*k*a--httpt'i/mt."der. gov'md/plansiocds-b3 wdp 1 -MD-
1661329616033
ffi de achizilie alicita{ie
electronic6 nCatalog electronic

qi instrumente sPecifice de

XB"get de staq trB"get CNAM; lBuget CNAS; oSurse exteme;
Sursa de finan{are

7 085 700 leiViloarea estimatn @i. fird TVA)

Clarificiri privind tlocumentalia d€ atribuire:



tJe vd comDrcIA ln cazuL tn care auJosI soucllate cmrulcaru

n-+- d^li^ii;Fii .l!rrifi c;rilor 24 ate2022, 16:23

Senumirea operatorului economic
;""t 16 stbptct t9 CEL PUTIN 100 % bani in cont - sa

prodys o eroare tehnica - m.odificati ... - -,.
; ffimoaifrcat "nuntul 

de p!4tcj!ar9-.i9-!9lrlq?I%-
Expunerea succinti a solicitirii de clarillcare

^,,^^:-+x 6 -;"^rrncrrlrriDllru|rcl|,a suvlur]a 4 'F P<"v-'-_
n^+^ +---"-i+Arii 26 aue2022, )'3:53

25 aug2022, 1010

In devize este prevazuta o anumita cantitate de apa,

pentru un calcul corect comunicatine care este tariful la

aoa oentru agentii economici in loc4litatea Temeleuti?

Data solicit[rii clarificlrilor

<
Denumirea operatorului economic
E.pt*"-, d;tttl " 

."tt"tti"tt de clarificare

Expunerea succint[ a rispunsului

Data transmiterii 

-

dffit" T;;6tt ni dtrp.*e de apeduct centralizat,
exista apa din fintini.
.a -,,- 1n,11 1L.OA

27 aue2022,12:58n-+^ ^^Ii^it;Fii nlqriff cirilor
Tr^-,,-i-^d ^-...farrrlni pcnnnmiC

D-svu 2J -AE poz 5 I care este clasa la beton?-:--^^ ^.,^^:-+; n -^li^ir;Fii rlp nlorificereDIUUITET Sa Ju!!rrrr4 4 svir!ir-' '

f,xnunerea succintl a risPunsului a-'^" "t""' I) s "nnfnrm datelor din oroiec si F5

(29 au92022, 13:44

27 ate2022, 13:25
Data transmiterii
Data soticitirii clarifi cirilor
nanrniroq nnercf orrrlui economic

Deviz2-|-AF, de ce la poz 103 montati 6 bucati dar la

utilaj poz.107 (Reductor de presiune, D80 mm) sunt 7

bucati?

La t"d.,t"E;*taj *nt indicate 6 buc poz'103 si

lbuc poz.105 (conform specificatiei din proiect poz'5-
6buc poz66-1buc.) 

-

Expunereasuccintiaso|icitiriideclarillcare

Expunerea succintd a rdsPunsului

Data transmit€rii 

-.

29 aue2022, 13:44):
29 aue2022, 1l:00Data solicitlrii clarificirilor

rr^-,.'.1... nnar.ofnrrrlrri economic
;de gaslm Fi de.fasurata sau min. f5 fara preturi?

Rlspuns (29 aug 2022, 10:14): Pe platforna nu ne

perimte incarcarea formei nr,5, puteti sa ne scrieti posta

electronica pentru a transmite forma nr.5 Dtre glumiti, la

toti le permite dar dtre nu? transmiterea informatiei in
privat este o incalcare grosolana a regulilor privind
comun lcare,

Expunerea succinti a solicitirii de clarilicare

T fost pulr|icat caietul de sarcini modificat cu
anexarea formei nr.5Expunerea succintl a rlspunsului

Data transmiterii (29 auo 2022, 15:23):
29 aug 2022, 16:18Data solicitirii cIarifi cIrilor

nanndiraq nnerqlorului economic
C-an6u a" buni execu{ie a contractului, dupd c'z-
garantrie bancare sau transfer bancar cuantumul-3o/o '

Scoteti garantia bancara de 30% ia este ilegala si

introduceti toate trei optiuni din pct 153, nu trageti din
titnn
Asa este corect nu modificam

Expunerea succinti a solicitirii de clarilicare

Expunerea succinll4l4qp!4qglgt 

-
I\^+- +---"h:farii (29 aus,2022,16'.56)t

29 aue2022, 16:24Data soticitirii clarificirilor<
I)enumirea oPerato4!ui ecgnernl

2



!,xpunerea succrnla a sollcltanl oe clartlrcare garanna oe Duna execurle se resrlue la l) zlle oupa
,"*nur"u PV de receptie la terminarea licrarilor. Deci
depunem o scrisoare pe 7 luni, pe timp de iama apare o
intrerupere obiectiva. perioada rece si in primavara
intrati cu garantia expirata. Ce nu e clar aici, de aia si a
fost scosa garantia bancara si introduse retinerile
succesive, faceti rau initial ofertantilor apoi in primavara
voua insusi

Exounerea succinti a rispq4lglql- Asa este corect cum s-a pleyqzg!-l!4j4
Data transmiterii (29 aug 2022, 16:57):

4. Modifrciri operate in documentalia de atribuire:

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

5. PAnd la termenul-limitl (data 
-15.09.2022.-, 

ora-l1-:-30J, au depus of€rta -4- ofertanli:

6.InformaliiprivintloferteledepuseqidocumentetedecalificaregiaferenteDUAEprezentate
de citre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Publicat€ in BAP/alte mijloacelor de informare
tquyq.w/

flndicali sursa utilizatd ;i data publicdrti]

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

[IndicaSi numdrul de zile]

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialiil
administratorii

1. Valdcongrup SRL 1009600000374 Denis Turcan
,, Polimer Gaz Conducte 1002600040678 Serghei Cocirla

SC Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Gaina

4. ComDania Termosistem 1003600117881 Arina Butmalai

Denumirea operatorului economic
Denumire document Polimer Gaz

Conducte
Documentele ce constituie oferta

Oferta nu a fost
deschisd pentru
evaluare, deoarece
oferta clasatd pe
locul 1 dupd pre!
nu a fost respinsd
sau descalificatd Ei
fespectiv a fost
desemnata
cigtigdtoare

Oferta nu a fost
deschisd pentru
evaluare,
deoarece oferta
clasatd pe locul 1

dupA prel nu a
fost respinsd sau
descalificatd qi
respectiv a fost
desemnatd
ci$tigdtoare

Oferla nu a fost
deschisd pentru

deoarece oferta
clasatd pe locul
1 dupd pre! nu a
fost respinsd
sau
descalificati qi
respectiv a fost
desemnatd

Propunerea tehnicl

Se va consmna prin:



Declaralie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an
de activitate

Declaratie privind
dotirile specifi ce, utilajul
qi echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzdtoare a
contractului

Declaralie privind
personalul de specialitate
propus pentru
implementarea
contractului

Lista subcontractanlilor
gi partea.ipi4ile din
contrafi care sunt
indeplinite de ace$tia

Angajament privind
suslinerea tehnica $i
profesionald a
ofertantului/grupului de
operatori economici

Aviz pentru participare
la licitaJiile publice de
lucriri din domeniul
construcliilor $i
instalaJiilor

(Informasia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele dindocumentalia de,atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazulcdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespuidecerinyelor de calificare))



* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se la indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Co)espunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

ieintrr"', ,i uo,orrr^ro prin: ,,*" tn cazul corespunderii;i prin,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirrnarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta(ia de afribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de

scezut) s-a solicitat:

/. rnlormapa prrvlno corespunoerea olertelor cu cerlnlele soucrlale:

9. Ofertanlii respinqi/descalificali:

Denumirea operatorului gconomic Motivul r€spingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limittui privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11, Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut X
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-Prel -
Cel mai bun rapod calitate-cost tr

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul ofertei
(fdra TVA)+

Cantitate qi
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice

Construclia
relelelor de
aprovizionare
cu apa
potabile a
locuitorilor
din s.
Temeleuli

Valdcongrup SRL

P"lirr* G-
Conducte

5898178,00 lotI +

6633245,16 1 lot Oferta nu a
fost deschisd
pentru
evaluare,
deoarece
oferta clasatd
pe locul 1

dupd pre! nu a
fost respinsd
sau
descalificatd Ei
respectiv a
fost desemnatd
cigtigdtoare

Oferta nu a fost
deschis6 pentru
evaluare,
deoarece oferta
clasatA pe locul
1 dupd prel nu a
fost respinsd sau
descalificatd qi
respectiv a fost
desemnatA
ci$tigatoare

SC Foremcons SRL

Compania
Termosistem

o/Jo/ | Lz,./,t l lot

6917397,61 I lot

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

16.09.2022 Valdcongrup SRL Justificarea prelului
anormal de scizut al
ofertei.

Prin scrisoarea nr.156 din
16.09.2022, operatorul economic a
justificat prelul anormal de scdzut
al ofertei prin calcule qi anexarea
documentelor ce justificd Prelul
ofertei.



t1n cazuL ln care ln caarul proceauru ae affloute suw dpucarc mat murc cruerlt ae aftloulre' se lor

"*i"t 
i""rtirli*riik de atiibuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

12. Informalia privintt factorii de evaluare aplicali:

(se va completa pentru loturile care au fost qtribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

Dret sau cei mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluareaofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetal)

14. in urma examiniri, evaluirii qi compardrii ofertelor ttepuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 71 alin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizitii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr' l3l din 3 iulie

20 I 5 privind achizi.tiile publice)

Factorii de evaluare

Cantitate qi
unitate de
misurl

Prelul unitar
({ern TVA)

Pre{ul total
({5rI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)Denumirea

lotului
Denumirea
operatorului

economic
Construclia
relelelor de
aprovizionare
cu apd potabili
a locuitorilor
din
Temeleuli

ValdcongruP
SRL

1 lot s 898178 5898178 70'77814

Denumirea oPeratorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Valdcongrup SRL 21.09.2022 e-mail

Polimer Gaz Conducte 2t.09.2022 e-mail

SC Foremcons SRL 21.09.2022 e-mail

Compania Termosistem 21.09.2022 e-mail

16. Termenul tle aqteptare p€ntru incheierea contractului:
I e rit. in.uzrrt ttansmiterii comunicdrii prin

electronice si/sau fax Iilut in .ut. *toarea estimata a contractului este

mai micd decdt pragurile prevlzute la art' 2 alin (3)
al Leeii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile - 1l zile i" cazul netransmiterii comunicdrii prin

iiloace electronice gi/sau fax o



rn cazul ln care vatoarea e$lmara a conuacrulul esre

esal[ sau mai mare decAt pragurile prevZ;zute la art 2
aiin. 1:; al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

-2! I I Z e ln cazul uansmlrenr comunlcarll pnn
electronice $i/sau fax n

achiziiiile

(Selectayitermenuldea;teptarefespectat.Calculareat.ermenelorprevdzutedeLegeanr.]3]din3
;"ir" )l'li r,rit"ioinaiyiii, p,uutici, inclusiv a termenetor de dsteptare, slefec.neal! .11 

conformitate

cu preyederile TITLULUI ti'-Ctiitot"il I (Calcularea Termenuiui) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

lg. lnformalia privind achizifii publice durabile (achizi(ii verzi) tubrica datd s.e compleleazd doar
l"' in "iui f, 

"o)n 
Io pro""duroii o"nit,in p"Uticd aufost aplicate oite.riidedurabilitat,e.;i s-a incheiat

'"r"i"iii)"ii"."ri 
pentru lot/loturi pentri care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prinprezentadaredeseamd,grupuldelucrudeclard,cdtermenuldea$teptarepentrutncheierea
contractului/contractelor intticute'a fost respectat (exceptdnil cazurile prevdzute de art'.32 alin' (3) al Legii

ir. ist ain 3 iulie 2015 privina ainiz11i;ti publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor $i/sau

recepPiondrii rapoartelor ie monitotizare, aceastea au fost examinste $i solulionate'

Prin prezenta dare de settmd, grupul de luuu pentru^achizilii conJbmd corcclitudinea desfd;urdrii procedurii

de aihizilie, Tapt pentra care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare'

Conducitorul grupului de lucru pentru achizilii:
F, O

!/-z.,t fea .d<apt u
Q"lume, Prenume)

t67--1" in "u^t 
n"t ansmiterii comunicdrii prin

iloace electronice 5i/sau fax I

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

(DA/NU) _nuAu fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice tlurafiie (acnizilii

(indicali suma cu TVA)
Valoarea tle achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

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

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun rapoft calitate-Prel tr

Cel mai bun raport calitate-cost a

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

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

 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1658481643196/01 din 11.10.2022.   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din or. Fălești 
Localitate oraşul Fălești 
IDNO 1012620011594 
Adresa oraşul Fălești,  
Număr de telefon str. Alexandru Lăpușneanul 1 
Număr de fax +37325922183 
E-mail oficial  eminescu.fl@gmail.com luminita.90@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Creţu Maria, contabil șef IP Liceul Teoretic Mihai 
Eminescu, secretarul grupului de lucru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație  capitală a sistemului de 
încălzire la Instituția Publică Liceul Teoretic 
”Mihai Eminescu” or. Fălești 

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-1658481643196 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658481643196?tab=contract-notice 
Data publicării: 22.07.2022 

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:01.07.2022 
Link-ul: buletinulnr.51/2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Bugetul instituției 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 844 994,26 
 

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  22.07.2022 / 16:09 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare de ce a fost anulata procedura precedenta? 
Expunerea succintă a răspunsului  A fost modificata valoarea estimativa 
Data transmiterii 22.07.2022 / 16:23 
 
Data solicitării clarificărilor  29.07.2022 / 09:10 
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

Buna ziua! Credem ca ar fi oportun, in drept cu 
denumirea producatorului la anumite materiale din 
caietul de sarcini de scris cuvintul ,, analog" pentru 
a exclude lobarea unui anumit producator. Va 
multumim! 

Expunerea succintă a răspunsului  

Caietul de sarcini este elaborat conform proiectului 
tehnic care este verificat si expertizat, respectiv 
oferta (devizele de cheltuieli formularele 3,5,7) se 
elaboreaza in conformitate cu cerintele din caietul 
de sarcini 

Data transmiterii 29.07.2022 / 14:11 
 

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 12.08.2022, ora 10:30), au depus oferta 11 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. CLIMATEC 1005606002567 Alexandru Rezan 
2. Euro Light 1016600031961 Eugeniu SCOBIOALA 
3. Profact Construct 1010600024992 Costis Ion 
4. Polimer Gaz Complet 1003600089591 Boris Împaratel 
5. Faitec-M SRL 1003602014467 Ala Frasineanu 
6. SRL DANIGASING 1018602000187 Sinjer Olga 
7. Cons Art Engineering 1014600032805 Igor Ceban 
8. Laiola 1003600039415 Ion Comanac 
9. Vimpex-SV 1003600013189 Vsevolod Gorceag 
10. ENERGIA SRL 1003602021250 Babii Carolina 
11. Drostal 1009607000546 Cojocari Artur 
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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 

C
LI

M
A

TE
C

 

Eu
ro

 L
ig

ht
 

Pr
of

ac
t C

on
st

ru
ct

 

Po
lim

er
 G

az
 

C
om

pl
et

 

Fa
ite

c-
M

 S
R

L 

SR
L 

D
A

N
IG

A
SI

N
G

 
C

on
s A

rt 
En

gi
ne

er
in

g 

La
io

la
 

V
im

pe
x-

SV
 

EN
ER

G
IA

 S
R

L 

D
ro

st
al

 

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

Propunerea tehnică 

pr
ez

en
ta

t, 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

nu
 c

or
es

pu
nd

e 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Propunerea 
financiară 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

DUAE 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

pr
ez

en
ta

t, 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

nu
 c

or
es

pu
nd

e 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 
Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Cerere de 
participare la 
procedura de 
achiziție / Conform 
anexei nr. 7 la 
documentația 
standart  
confirmată prin 
semnătura 
electronica a 
participantului  

pr
ez

en
ta

t, 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 
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Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
/ Conform anexei 
nr. 8 la 
documentația 
standart  
confirmată prin 
semnătura 
electronica a 
participantului 

pr
ez

en
ta

t, 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Perioada de garanție a 
lucrarilor /Min. 2 ani 
Max. 4 ani  pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Declaraţie privind 
confirmarea 
identității 
beneficiarilor 
efectivi și 
neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării  
pentru participarea 
la activităţi ale 
unei organizaţii 
sau grupări 
criminale, pentru 
corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de 
bani./Conform 
formularului 
aprobat prin 
ordinul 
Ministerului 
Finanțelor nr. 145 
din 24 noiembrie 
2020  - confirmat 
prin semnătura 
electronică a 
participantului 

pr
ez

en
ta

t 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

nu
 c

or
es

pu
nd

e 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Grafic de  
executare a 
lucrărilor / 
Conform anexei nr. 
10 la documentația 
standart  
confirmată prin 
semnătura 
electronica a 
participantului 

pr
ez

en
ta

t, 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 
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Declarație privind 
experiența similară 
conform obiectului 
achiziției/ Conform 
anexei nr. 12 la  
documentația 
standard nr.69 din 
7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura 
electronică a 
participantului, 
(anexate contracte 
încheiate însoțite 
de procese verbale 
la terminarea 
lucrărilor) 

pr
ez

en
ta

t, 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an de 
activitate /Conform 
anexei nr. 13 la  
documentația 
standard nr.69 din 
7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura 
electronică a 
participantului 

pr
ez

en
ta

t, 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului / 
Conform anexei nr. 
14 la  
documentația 
standard nr.69 din 
7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura 
electronică a 
participantului 

pr
ez

en
ta

t, 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 
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Recomandări la 
contractele 
prezentate pentru 
demonstrarea 
lucrărilor similare 
executate în ultimii 
5 ani / Minim 2 
recomandări/ 
Copie confirmată / 
Semnată electronic 

pr
ez

en
ta

t, 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Declarație privind 
personalul de 
specialitate 
propus/propuşi 
pentru 
implementarea 
contractului/Confo
rm anexei nr. 15 la  
documentația 
standard nr.69 din 
7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura 
electronică a 
participantului 

pr
ez

en
ta

t, 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Lista 
subcontractanților 
și partea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de către 
aceștia / Conform 
anexei nr. 16 la  
documentația 
standard nr.69 din 
7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura 
electronică a 
participantului 

ne
pr

ez
en

ta
t 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Informație privind 
asocierea 
/Conform anexei 
nr. 17 la  
documentația 
standard nr.69 din 
7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura 
electronică a 
participantului 

ne
pr

ez
en

ta
t 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 
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Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică 
/ Copie confirmată 
/ Semnată 
electronic pr

ez
en

ta
t, 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani 
/(minim 5 600 
000,00 lei) 
Confirmată / 
Semnată electronic 

pr
ez

en
ta

t, 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal 
/ Copie confirmată 
/ Semnată 
electronic 

pr
ez

en
ta

t, 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Ultimul raport 
financiar / Copie 
confirmată / 
Semnată electronic pr

ez
en

ta
t 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Certificat de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras  
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 
Copie confirmată / 
Semnată electronic 

pr
ez

en
ta

t, 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Certificat de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier – 
domeniu instalații și 
rețele de încălzire / 
Copie confirmată / 
Semnată electronic 

pr
ez

en
ta

t, 

ne
pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
reparație  
capitală a 
sistemului 
de încălzire 
la Instituția 
Publică 
Liceul 
Teoretic 
”Mihai 
Eminescu” 
or. Fălești 

CLIMATEC 1 555 425 1/buc + + 
Euro Light 1 722 745 1/buc + + 
Profact Construct 1 745 759,34 1/buc + + 
Polimer Gaz 
Complet 1 834 749,24 1/buc - + 

Faitec-M SRL 1 965 182,11 1/buc + + 
SRL DANIGASING 2 115 124,70 1/buc - - 
Cons Art 
Engineering 2 126 106,69 1/buc + + 

Laiola 2 397 896,18 1/buc + + 
Vimpex-SV 2 427 091,93 1/buc + + 
ENERGIA SRL 2 466 684,27 1/buc + + 
Drostal 2 595 668,40 1/buc + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

28.09.2022 
” SC ”CLIMATEC” SRL 
rezan_alexandru@climatec.
md 

Justificarea prețurilor 
aparent 
anormal de scăzut prin 
documente confirmative 
la compartimentul  
materiale din formularul 3 
deviz local. 

Prin scrisoarea din 29.09.2022, a 
justificat că operatorul economic 
este importator de echipamente 
pentru retele tehnico-ingineresti 
utilajul necesar obiectului 
contractului este importat direct 
de la producator 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

”Polimer Gaz Complet”SRL 

Oferta depusa de către operatorul economic ”Polimer Gaz 
Complet”SRL a fost respinsă pe motivul nejustificarii 
pretului aparent anormal de scăzut conform scrisorii nr.443 
din 23.08.2022   

SRL DANIGASING 

Oferta depusa de către operatorul economic  SRL 
DANIGASING a fost respinsă pe motivul necorespunderii 
termenului de valabilitate a ofertei si respectiv a garantiei 
pentru oferta de 60 zile conform solicitarii din anuntul de 
participare (în oferta si garantia pentru oferta termenul este 
de 59 zile) 

 

mailto:rezan_alexandru@climatec.md
mailto:rezan_alexandru@climatec.md
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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 Conform decizie  Agenției Naționale pentru Soluționarea 
Contestațiilor nr. 03D-3413-22 din 27.09.2022  

Modificările operate Decizia grupului de lucru privind atribuirea contractului de 
achiziție din 29.08.2022 a fost anulata și grupul de lucru a 
reevaluat ofertele cu luarea în considerație a celor descrise în 
decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor     
nr. 03D-3413-22 din 27.09.2022 

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  capitală a 
sistemului de 

SC 
”CLIMATEC” 

SRL 
1/buc 1 555 425,00 1 555 425,00 1 866 510,00 
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încălzire la 
Instituția Publică 
Liceul Teoretic 
”Mihai Eminescu” 
or. Fălești 

 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SC ”CLIMATEC” SRL  
rezan_alexandru@climatec.md 
”Euro Light” SRL  
eurolight.vinzari@mail.ru 
”Profact Construct” SRL 
profactconstruct@mail.ru 
”Polimer Gaz Complet”SRL 
pgcomplet1@mail.ru  
”Faitec-M” SRL 
faitec93@mail.ru  
”DANIGASING” SRL 
danigasing@mail.ru 
”Cons Art Engineering” SRL 
ig.ceban@gmail.com 
”Laiola” SRL 
gaz.laiola@gmail.com 
”Vimpex-SV” SRL 
vimpexsv@gmail.com 
”ENERGIA”  SRL  
energiabl@mail.ru 
”Drostal” SRL 
drostal@mail.ru 

30.06.2022 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 □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SC 
”CLIMATEC

” SRL 
Capital 

autohton 45 10.10. 
2022  1 555 425,00 1 866 510,00 28 februarie 

2023 

 

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

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ____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: 
 
               ____Cristina TAMBUR_______________           ____________________ 
                        (Nume, Prenume)                                           (Semnătura) 
                                                                                                                                   L.Ș. 



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 73 din 10 octombrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Construcție modulară, sediu pentru salvamari în 
Parcul La Izvor, inclusiv instalarea

Cod CPV 44200000-2
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

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

Nr: ocds-ЬЗ wdp 1 -MD-1659100108442
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1659100108442
Data publicării: 29.07.2022

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

□ Da □ Nu

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)

Data:
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anul-2022-2/

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziție □ Licitație 
electronică oCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 260 000,00

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
1

http://www.delca.md
mailto:ii.dglca@cmc.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/


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 19.08.2022, ora 11:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „Ginacom” SRL 1008600035593 Panceva Marianna
„EUROPROFL1NE” SRL 1014600020534 Igor Jidobin

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumire ofertant/candidat

„G
in

ac
om

”
SR

L

„E
U

R
O

PR
 

O
FL

IN
E”

SR
L

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat
Specificația de preț prezentat prezentat
Specificația tehnică Nu 

corespunde
prezentat

Cerere de participare prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită prezentat prezentat
Informații privind asocierea prezentat prezentat
Lista subcontractanților și partca/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat prezentat

Angajament privind susținerea financiară a ofertantului prezentat prezentat
Declarație terț susținător financiar prezentat prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici prezentat prezentat
Declarație terț susținător profesional prezentat prezentat
Declarație tei*ț susținător tehnic prezentat prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Ultimul raport financiar prezentat prezentat

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

ștampila Producătorului în corespundere cu specificația 
tehnică solicitată, cu prezentarea desenelor color (3D) 
și a schiței cu dimensiuni

Declarație de garanție din partea Producătorului minim 
24 luni cu aplicarea semnăturii autorizate și ștampila 
Producătorului

prezentat prezentat

Experiență similară 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

Construcție 
modulară, sediu 
pentru salvamari în 
Parcul La Izvor, 
inclusiv instalarea

„Ginacom” SRL 614 608,30 1 - +

„EUROPROFLINE’ 
SRL

998 000,00
1 + +

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

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

9. Ofrtanții respinși/descalificați: nu sunt

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
„Ginacom” SRL Operatorul economic nu a prezentat propunerea tehnică a 

bunurilor care urmau să fie achiziționate

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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)

Construcție 
modulară, sediu 
pentru salvamari 
în Parcul La 
Izvor, inclusiv 
instalarea

„EUROPROFLINE”
SRL 1 998 000,00 998 000,00 1 197 600,00

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

„Ginacom” SRL 27.09.2022 e-mail
„EUROPROFLINE” SRL 28.09.2022 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 achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea întreprindere Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen de
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operatorului 
economic

a:
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

și data 
contractul 

ui/ 
acord ului- 

cadru
fără TVA inclusiv TVA

valabilitate al 
contractului/acor 

dului-cadru

EUROPR 
OFLINE” 

SRL

Cu capital 
autohton

55-CA/22
07.10.2022

44200000-2 998 000,00 1 197 600,00 31.12.2022

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

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

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

-

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

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV
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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 12.10.22.
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria Balabanu
Localitate s.Balabanu R-n Taraclia
IDNO 1007601007583
Adresa Str. Lenin 62
Număr de telefon 067720221
Număr de fax -
E-mail oficial biudjetbalabanu@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Nicolae Munteanu 067720221 biudjetbalabanu@mail.ru

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

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 

Obiectul achiziției Reviza acoperisului moale al IP Liceul Teoretic
I. Vazov filiala Balabanu

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

Preţul cel mai scăzut

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663154071400
Link-ul:

https://achizitii.md/ru/public/tender/21063672/lot/11600276
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: ONDRL

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 517 990 MDL
3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor ---
Denumirea operatorului economic ---
Expunerea succintă a solicitării de clarificare ---
Expunerea succintă a răspunsului ---
Data transmiterii ---
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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/altemijloacelor de informare
(după caz)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 27.09.2022, ora 09:00), au depus oferta 3 ofertanți:
Nr. Denumirea operatorului

economic
IDNO Asociații/

administratorii

1. S.R.L.”Profmontajcons” 1019600032176 Budurin Stanislav
2. SRL Dagbilcom 1009603000238 Pucal Anatoli
3. SRL Vega Total 1018600014632 Sumutovschi Veaceslav

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Profmontajcons SRL Dagbilcom SRL Vega Total
Documentele ce constituie oferta

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

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

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună prezentat prezentat prezentat
Declarația privind confirmarea identității
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la
activității ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, frauda și/sau spălare de bani

prezentat prezentat prezentat

Dovadă înregistrării persoanei juridice în
conformitate cu prevederile legale din țară în care
ofertantul este stabilit

prezentat prezentat prezentat

Declarația privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat
Declarație privind experiența similara a
ofertantului

prezentat prezentat prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare

prezentat prezentat prezentat

Declarație privind personalul de specialitate și/sau
experților propus/propuși pentru implementarea
contractului

prezentat prezentat prezentat

Declarație privind lista principalelor lucrări
executate în ultimul an de activitate

prezentat prezentat prezentat

Raport financiar pentru anul 2021 prezentat prezentat prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plații
impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Inspectoratul
Fiscal

prezentat prezentat prezentat

Certificat de atestaretehnic profesională a
dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare
tip de lucrări

prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat
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Certificat de calitate pentru materiale de construcții prezentat prezentat prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Prețul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate
și unitate

de măsură

Corespundere
a cu cerințele
de calificare

Corespunderea
cu specificațiile

tehnice
Reviza

acoperisului moale
al IP Liceul
Teoretic I. Vazov
filiala Balabanu

SRL
Profmontajcons

438095.38 1 + +

SRL Dagbilcom 497 847.61 1 + +
SRL Vega Total 575 795.17 1 + +

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului
economic

29.09.2022 S.R.L.”Profmontajcons” Запрос обоснования
заниженной стоимости

оферты.
Запрос документов,

согласно DUAЕ

Гарантия выполнения работ по
цене, указанной в предложении.
Все запрашиваемые документы

представлены.

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 ----- -----
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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)

Reviza acoperisului
moale al IP Liceul
Teoretic I. Vazov filiala
Balabanu

SRL
”Profmontajcons”

1 438 095.38 438 095.38 525 714.46

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

SRLProfmontajcons 04.10.2022 profmontajcons@gmail.com
SRL Vega Total 04.10.2022 vegatotal@mail.ru
SRL DAGBILCOM 04.10.2022 dagbilcom@mail.ru

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

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

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

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

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

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

Denumirea
operatorului

economic

Întreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital străin

Numărul
și data

contractului/acordu
lui-cadru C

od
C

PV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului/

acordului-
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

SRL
PROFMONTAJ

CONS

Cu capital
autohton 34 11.10.2022

45
20

00
00

-9

438 095.38 525 714.46 31.12.2023

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

Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții
verzi)? (DA/NU) ___________

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

__________________
(indicațisuma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul s. Balabanu Nicolai Muntian.

L.Ș.



DARШIDE SEAMA

de atribuire а contrnctulrri de achizi{ii publice п
de incheiere а acordului-c;adru п
de anuLlare а procedurii de, atribuire t]

Nr.l din ||.10.2022

Date сu privire Ia autoritatea сопtrасlа:пtd:

Denumirea autorititii contractante ПиSPSpitalulClinic@
Localitate пtun. Chiýinбu,
IDNo 1 003600152673
Adresa str. Melestiu,20
Numйr de telefon 0228084бз
Numйr de fax
E-mail oficial s,эmlСаDms.md

Adresa de internet achizitiiscm 1 @smail.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlф,п,
e-mail)

EiivolIon

Date сu privire la procedura de otribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate L,icitatie Publicй
рrосеdurа de achizitie repetati (duрd с }Ir:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdru

Еluпuri п servicii п Luсrйri п

obiectul achizi Fl,eactive medicale
Cod СРV 33б96000_3
Ехрчпеrеа mоtiччlчi/tеmеiiulчi privilnd
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп саэ:ul

aplicdrii altor proceduri decdt licila,ria

P'ragul procedurii este de | 542З14,5 lei

Рrосеdurа de atritluire (se va iпdiса diп cadrul
portalului $uvеrпаmеп,|аl
www. mt е пdеr. qоv. пrJ!а

}trr:21063895
L,ink-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1 663570351485
D ata р ublic arii: | 9 .09 .2022

platforma de achizitii publice utilizati гl achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

гlDа п Nu
[,ink-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http ://scrn 1 .md/wp-content/uploa dsl 2022 l }4/Plan-
achizitii-2O22 2.pdf

Апuп{ de inten{ie publicat in ]ВАР (dupd ca:z) Data:
[,ink-trl:

Tehnici Ei instrumente specifirce de atribuire
(duрd caz\

clAcord-cadru пSistem dinamic de achizilie
гlLicitatie еlесtrопiсй пCatalog electronic

Sursa de fiпап{аrсl гlВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
гlSursе externe: пАltе surse: flпdicatil

Vаlоаrеа estimatй flei, fdrй Ttr/,



Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа ореrаtrоrulчi economic

Ехрuпеrеа suссiпti а solicitirii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rispunsului
Data transmiterii

clariftcdri priviпd dосumепtа|iа de atrtibaire:

(Se va completa tп cazul tп care aufost solicito,te clarificdri)

Modфcdri operate iп dосumепtа|iа de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоа!фсdri)

Iпformalii priviпcl оfепlеtе depuse si аlосumепtеIе de calilicare qi феrепtе DIIAE prezeпlate de cdtre operalorii

есопоmiсi:

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/rnlte mijloacelor de

informare (duрй cпz)
[Iпdicayi sursa utilizatй si data publicdrii]

Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (dupd cazl_,
llпdica|i пumdrul de zileJ

Рапd h termeпu\-\imitdi (data 04.10.2t|22, ora 09:00), аu depus oferta 7 ofertan|i:

Nr. Dепuпrirеа
operatclrului

есопоmiс

IDNo
Asocia{ii/

administratorii

1 ,,Biosistem MLD'
SRL

10t0600028048 poiata vitalie

2 ,rDiamedir:Impex"
SRL

1012600019967 Marinescu Traian Alin

3 ,GBG-MLD SRL 10036001 |7582 тudоr ceaicovschi

4 ,,DacSpectromed
SRL

10026000424з2 Mordvinov Ghenadie

5 ,rProfilab
DiasnosticSRL

100960004550 vаrпiс Irina

6 ,rSanmedirэo" SRL 1003602008154 Goreacii vitalii
7 ,,Ecochimiie" SRL 1002600052 156 Iurcu Nicolae

,,Biosistem
MLD" SRL

,,DiaпredixImp
ех" SRL

,,GвG-
MLlD"

SRL

,,DacSpect
rоmеd
SRL

,,Profilab
Diagnosticý

RL

,,Sanmedico"
SRL

,,Ecochimie" SRL

DUAE + + + + + + +

Сеrеrеа de participare + + + + + + +

Specifica{ii tehnice + + + + + + +

Specifica{ii de рrе{ + + +. + + + +
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I)епumir ед оfеrlапl/сапdidзL t



Declara{ie
privind
valabilitatea
ofertei

+ + + + + + +

Garantia pentru оfеrtё
1уо

+ + + + + + +

certificat de
atribuire а
contului bancar

+ +. + + + + +

Raport financiar + +. + + + + +

Dovada
inregistrбrii
persoanei
juridice, iп
conformitate cu
prevederile legale
din !аrа in care
ofertantul este

stabilit

+ ]- + + + + +

Certificat privind
lipsa sau
existen{a
restanlelor fа!й
de bugetul public
national

+ .iF + + + + +

Declaralie de la
ofertant

+ -|- + + + + +

certificat de
calitate de la
producёtor (СЕ,
ISO) sau
echivalent

+ -l- + + + + +

Iпfо rma|ia р riviпd coresp uпdеrеа olertelo r сu cerin|ele so lic,itale :

Dепчmirеа
lоtulчi

Dепцmirеа operato rului
economic

Pre{ul
o[ertei

l.Iаrа
тчА)*

Соrеsрчпdеrеа
crr cerin{ele de

calificare

Corespunderea сч
specifica{iile tehnice

Lotul l ,,Biosistem MLD'SRL 1969з4,| + +

Lotul2 SRL,,GBG-MLD" 82200 + +

Lot 3 SRL,,GBG-MLD" 1 90824,5 + +

Lot 4 iCS,,Diamedixlmpex SRL 2,186з4 + +

Lot 5 iCS,,Diamedixlmpex SRL 5695 1 1 + +

Lot 6 iCS,,Diamedixlmpex SRL 3287 l 7,1 8 + +

Lol7 iCS,,Diamedixlmpex SRL 1:!б300 + +

3



+ +

800 + +
Lot 8 SRL,,GBG MLD"

1865 + +
Lot 9 SRT. Г)асSпесtrоmеd'

1882.99 + +
SЮ,,Рrоfi labdiagnostic

SRL,,Sanmedico" 2600 + +

Lot 10 SRL,,DacSpectromed" 400 + +

SRL,,Profi labdiagnostic" 490 + +

SRL,,Sanmedico" 650 + +

Lot 11 SRL,,DacSpectromed" 390 + +

SRL,,Profi labdiagnostic" 440 + +

SRL,,Sanmedico" б50 + +

Lot 12 SRL,,Profi labdiagnostic" 21000 + +

SRL,,Sanmedico" 1 5250 + +

Lot 1З ,,Biosistem -MLD" SRL 4825 + +

SRL,,Profi labdiagnostic" 4400 + +

SRL,,Sanmedico" з125 + +

Lot 14 SRL,,Profi labdiagnostic" 6350 + +

SRL,,Sanmedico" 4775 + +

l,ot 15 SRL,,Profi labdiagnostic" 165 + +

Sill,,Sanmedico" | 70 + +

Lot 16 Sю,,GвG MLD" 19800 + +

Lot 19 SRL,,Ecochimie" |487 + +

Lot 20 SRL,,Ecochimie" 33750 + +

Lot 21 SRL,,Ecochimie" 1,95 + +

Lot22 SRL,,Ecochimie" 1200 + +

Lot 23 SRL,,Ecochimie" 4з9,з5 + +

Lot24 SRL,,Profi labdiagnostic" 540 + +

Lot 25 SRL,,Profi labdiagnostic" l700 + +

SRL,,Ecochimie" 2250 + +

Lot26 SRL,,Profi labdiagnostic" 2,7,+.95 + +

SRL,,Sanmedico" 2,75 + +

Lot27 SRL,,Ecochimie" 189,9 + +

Lot 28 SRL,,Ecochimie" 228,5 + +

Lоl29 SRL,,Ecochimie"
,758,4 + +

Lot З0 SRL..Profi labdiagnostic" 6540 + +

SRL..Ecochimie" 2088 + +

Lot з1 SRL,,GBG MLD" 1 039 + +

Lot 32 SRL,,Ecochimie" 910 + +

Lot 3З SRL,,Ecochimie" 660 + +

Lot 34 SRL,,DacSpectromed" 450 + +

SRL..Ecochimie" 449.99 + +

Lot З5 SRL,,DacSpectromed" 600 + +

SRL,,Ecochimie" 103 5 + +

Lot Зб SRL,,GBG MLD" 450 + +

SRL,,Ecochimie" 449 + +

Lot 37 SRL,,GBG MLD" бz1.99 + +

SRL,,Sanmedico" 875 + +

SRL,,Ecochimie" 622 + +
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Lot 39 SRL,,Ecochimie" 2,79,9 + +

Lot 40 SRL..Sanmedico" |24s| + +

SRL.,Ecochimie" l250 + +

Lot 41 icS..Diamedixlmpex SRL l 35в + +

SRL,,Ecochimie" 222,,|. + +

Lot 4З iCS,,Diamedixlmpex SRL з050 + +

Lot 45 SRL..Profi labdiasnostic" 6540 + +

SRL.,Ecochimie" з26,+ + +

Lot 46 ýRL,,GBG -MLD з32,+65 + +

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl есопоmiс Infclrma!;ia solicitati Rezmatrцl rйspunsului
опеrаtоrчlчi есопоmiс

Реплrч elucidarea uпоr песlаritd|i sau сопJirmаrеа апоr datel privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu сеriп|еlе slabilite tп

dосumепtа|iа de atribuire (iпclusiv justiJicarea pre|ului апоrlmаl de scdzut) s-a solicital:

Modalitatea de еуаluаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate tr
pentru toate loturile п
дltе limitёri privind пumаrul de loturi care pol;fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

JustiГrcarea deciziei de а пч atribui сопtrасtчl ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai ýcizut п
costul cel mai scazut D

Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai Ьuп raport calitate-cost tr

Iпfоrmаliа priviпd factorii de evalaare aplicali:

Re еv оlu ar е а oferlelo r :

Motivul reevaluйrii оfеrtеlоr
Modificf,rile ореrаtе

5

Ofe rt ап|ii r е sp iп Е i/d es с а l фс a|i :

Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic Motivul respingerii/descalifi сйrii
SRL,,GBG_MLD, Se respinge oferta pentru lc,tu][ 2,3,1б ре motivul

depiqesc cu зо% чаlоаrеа c:alculat а achizitiei,
rэаlсulаtе сопfоrm prezerrtei legi

i.C.S,,Diamedixlmpex' SRL Se respinge oferta pentru lotul 4,5 qi б ре motivul
rlepйqesc cu зо% valoarea c:alculat а achizitiei,
rэаlсulаtе сопfоrm prezentei legi

SRLrrEcochimie" lSe respinge oferta pentru lotul 19 9i б ре motivul
depйqesc сu 3о% чаlоаrеа calculat а achiziliei,
calculate сопfоrm prezerrte,i legi

F'actorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй IPunctajul calculat

Denumirea operatorului econotnic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



iп urmа ехаmiпdri, ечаludrii si compardrii oferlelor delpuse lп cadrul procedurii de olribuire s-tl decis:

Atrihtirea contractului 1е achizitie publicй/aco ru:

Dепumirеа lоtчlчi Denumirea
ореrаtоrulчi

economic

Pre{ul total
(fЁrП ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

Reactivi qi

consumabile
pentru analizator
biochimic А-15
(sistem inchis)

,,Biosistem MLD|"
SRL

196934,1 236320,2

Reactive 9i
consumabile репtrч
analizator Ерос

,rDiamedixlmpex"
SRL

126300 1515б0

LE _ LATEX ,,GBG-MLD" SRL 800 9б0

cPR_ LATEX
,rDacSpectromed
SRL ,l865

22з8

ASLO - LATEX
,rDacSpectromed
SRL 400

480

RF _ LATEX
,rDacSpectromed
SRL 390

4б8

Тrоропiп I
,,Sanmedico" SRL

1 5250
18300

HBs Аs test caseta
,,Sanmedico" SRL

3125
3750

Hcv test caseta
,rSanmedico" SRL

4,775

5730

Н. pilori test
caseta,aprecierea in
sinse

,rSanmedico" SRL

7|J

84

Capilar p/u VSH de
unica folosinta

,rEcochimie" SRL
33750

40500

Lamele pentru саmеrа
Goreaev

,,Ecochimie" SRL
1,95

2,з4

ulei de imersie
,rEcochimie" SRL 439,35 527,22

Protein
,rРrоfilаЬ
DiasnosticSRL 540

б48

Glucoza, cetone
,rProfilab
DiasnosticSRl 1700

2040

Glucoza, cetone,
nitrite, рН, proteine,
greutatea specificй
(osmolaritatea),
bilirubina,
urobilinogen, НЬ
sinselui

,rРrоfilаЬ
DiagnosticSRL

274,95

329,94

Glicerina
,,Ecochimie" SRL

189,9

2278,8в0

Albastru de metilen
,,Ecochimie" SRL

2|"28,5

2,74,20

rduluiL-cad



910,08Аzur -Eozinб
Romanovski solutie

,cu bufer p/u fiecare
250ml vopsea

,,Ecochimie" SRL

758,4

Pipeta automatй
(100_t000
microlitri)cu stativ
crl metrolosie

,,Ecochimie" SRL

20в8

2505,б

SET de reactive
pentru examen lichid
cefalo rahidian
lr-у
Samsona,fenol,acid
sulfo salicilic,sulfat
de sodiu,sulfat de

amonirr/

,,GBG_MLD" SRL 1 039 1246,8

Sol Liugoli dublu
concentrat p/u mase
fecale

,rEcochimie" SRL

9,10

1092

Eprubeta сч citrat de
Na З,8Уо pentru
hemostazй la copii
volum 0,5ml

,rEcochimie" SRL

660

792

VirfuTi plastic 5-100
mkl (salben)

,rEcochimie" SRL
4,19,99

539,98

Virfuri plast 100-
1000 mkl (albastre)

,rDасSресtrоmеd"
SRL

6()0

Eppendorf 0.5-1.0
ml

,,Ecochimie" SRL
449

538,8

Tuburi 13*150mm
cu tampoane sterila
de о singura
folosinta p/u lavaj
perianal

,rEcochimie" SRL

622

746,4

сlоrurа de var uscat
in saci

,rEcochimie" SRL
221

265,2

Vopsea dupa
Alexeev p/u
reticulocite

,,Ecochimie" SRL

279,9

335,88

container nesteril
репtrч urina 100ml

,rSanmedico" SRL 1249 1498,8

Lampa pentru
analizator biochimic
Star -Dast cu
instalarea si
calibrarea

,rDiamedixlmpex"
SRL

1358 1629,6

Sleif signalinii p/u
STAR - Dust cu
instalarea si
calibrarea

,rDiamedixlmpex"
SRL

3050 зб60

7



Pipetй automat
1000-50O0microlitri
(cu stativ) cu
metrologie

,rEcochimie" SRL з264 391б,8

Апаlйаtоr
Hematologie 5
DIFF RUBI Cell
Dyn Abbott

,,GBG-MLD" SRL 332465 398958

Anularea procedurii de achizi}ie publicй:

ln temeiul жt.7l alin. _ lit _.
Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile gruрulаi de lucru репtru achizi|ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterjii Modalitatea de transmitere

..Biosistem MLD" SRL

04.10.2022 e-mail
..Diamedixlmpex" SRL
GBG-MLD SRL

..DacSpectromed SRL

..РrоfilаЬ DiagnosticSRl
,,Sanmedico" SRL
,,Ecochimie" SRL
..Biosistem MLD' SRL
,,Diamedixlmpex" SRL
,,GBG-MLD SRL
DacSpectromed SRL

Теrmепul de aqleptare репtru tпсhеiеrеа сопtrасtulаi:

й салt in cur. чаlоаrеа estimattr а contractului este

mai micй decit pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3)

al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

6 zile in cazul transmiterii cotnunicйrii рriп
miiloilce electronice ýi/sau fax п

dl1 ,ire in сr"л' netransmiteгii comunicirii prin

mijloace electronice Ei/sau fax п

iп cazul in саrе valoarea estimatб а contractului este

egalё sau mai mаrе decit pragurile prevlzute la art.

2 alin. (3) al Legii пr. 1З 1 din З iulie 2015 privind
achizi{iile publice

П l1 zile in cazul transmiterii comunicбrii рriп
miiloace electronice ýilsau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
mijloace electronice gi/sau fax п

prin

Сопtr actul de асhiфiа/осо r dul-c adru tпсhеiаt:

Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Intrep
riпdег

еа:

Numiirчl
qi dзrta

сопtrасtчlчi/
асоrdчlчi-саdrч

Cod
срч

yаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
сопtrаеtчlчi/ас
оrdчlчi-саdrч

,,Biosistem
MLD" SRL

capital
autoht
оп

MD-l61495865,764l

11.|0.2022
з36900

00-з

l9б 9з4,10 22||6:z,,7| зl.|2.2022

o,Diamedixlmpex
" SRL

capital
autoht
оп

110

l1.10,2022
l30708,00 147868,80 з\.12.2022

Firi
тYА

inclusiv
T\rA



,,GBG-MLD
SRL

capital
autoht
оп

l07 Ас
|1.10.2022

зз4 з04 40l 164,8 з|.|2.2022

,rDacSpectromed
SRL

capital
autoht
оп

l09

ll.|0.2022
з255 3587,40

з|.|2.2022

,,Profilab
DiagnosticSRl

capital
autoht
оп

lll
11.10.2022

2514,95 з0|,7,94
з1.12.2022

,rSanmedico"
SRL

capital
autoht
оп

2106з89512022

1l,|0.2022
24469 26576,,+0

з1.12,2022

,,Ecochimie"
SRL

capital
autoht
оп

lll
||.l0.2022

,44зt2,00 5зl"l4,6| з1,12.2022

Iпfоrmа|iа priviпd achizilii publice durubile (achizi|ii verzi:

(iпdiсауi sumа сu ТVД)

Pre|ul cel mаi sc:dzltt п

costul cel mqi sc:dzut о

Cel mаi Ьuп rар,эrl calitate-prey п

Cel mai Ьuп rap,crt calitate-cost а

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru derclard с:d tеrmепul de asteptare peпtru tпcheierea
сопtrаслului/сопlrасlеlоr iпdicate afosl respectat (ехсе,рtапd cuzurile рrеvdzаtе de urt. 32 аliп. (3) al Legii пr.

13t diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice )l рrесum ,yi сd iп cazal dерuпе,rii coпtesta|iilor qi/sau

recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea аuJrоМ ехалmiпаtе ;i sоluliопаtе,
I

dеsfds ur dr ii р r о с ed urii

Сопduсdtоrul grapului de lacru репtru achizi|ii

Guzuп vasile

9

Дu fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publir:e durabile (achizi{ii verzi)?

уаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ cclntracte а lotuluillotuLrilor реrпtru
саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lrэi MD):

Codul СРV al lotuluYloturilor pentru саrе auL fost aplicate criterii de

durabilitate:

Criteriul de аtriЬuirе репtru lotul/loturile pentru саrе аu fost aplicate criterii de

durabilitatc:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupal de lucra репtru achizi|ii с,опfrlmй

de achizilie,fapt репtrа care poartd rdspaпdere соdоrm prevederilor



DARE DE SEAMA

ach

de anulare а procedurii de atribuire

Nr. 0б din 12.10.2022
СОПýtruСtiа Siýtemului de alimenta;b qц;ЙБ;iizаrе in satul Mereni r_пчl

Anenii Noi.

tr

п

аtriьuirе а сопtrасtul
de incheiere а acordului-cadru

1. Date сц рriчirе Ia autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date сч privire Ia рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Dепumirеа autoritй{ii contraФa,rte рrimаriа Меrепi
Localitate

str ýtefan CeI Маrе пr 9б
Numйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial rimаriа@mеrепi.md
Adresa de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пumе,iЙпu*;iаеfоп, viеru valentin

Tipul procedurii de atribuire арliсаБ пСеrеrеа ofertelor de preturi ffi
пАltеlе:

Рrосеdurа de achizitie rереtаtЦduра со4 Nr:nu е cazul
TipuI obiectului contractului de achiiitie/
асоrdului-саdru

Bunuri п Servicii п Lucrйri *
Obiectul achizi{iei Constructia sistemului de at@

canalizare in satul Меrепi r-ntll Anenii Nni
Cod СРY nu е cazul
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgэrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

nu е cazul

рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаi ууww.mtепdеr, goy.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 661 5 | 54656З2
Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD- 1 66 1 5| 546ХЗ2
Data publicйrii: 26.08 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati п achizitii.md; в e-licitatie.md; п yptend;rmd

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

пDа пNu
Link-ul сёtrе planul de achizi}ii publice publicar

шu,х
Апu.п{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd ia) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de асhИф
пLicitarie electronicё пCatalog electronic

Sчrsа de fiпап{аrе пВugеt de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNA&
пSursе ехtеrпе; пАltе sursе: [Baset Local l

VаIоаrеа estim atй (ei, fard ТrlД) 8602065.00lei



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе: пч е cazul

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

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)
Termen-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

5. РАпЙ la termenul-Iimitй (data l9.09.2022,ora_09:00J, ач depus оfегtа 2 oferte:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. ATAR INTER 10l5б000l0057 calancea pantelimon

2. Genial-A SRL 10066000421 19 Andrei Dascalescu

б. Informa{ii privind оfеrtеlе depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
сйtrе ореrаtоrii economici:

Data solicitirii clarificirilor nu е cazul
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de сlаrifiсаrе
Вхрuпеrеа succintf, а risрчпsulчi
Data transmiterii

DUAE, сопfогm Ordinului пr.72 din ll iunie2020 al Ministerului

Acte solicitate prin DUAE Сопfоrm art.20 alin.8, Legea пг.l3l din 03.07.20l5,
privind achizifiile publice, ofertantul clasat ре primul loc va рrеzепtа (ргiп
mijloace еlесtrопiсе, cu aplicarea semnбturii electronice) in tеrmеп de 3 zile, la
solicitarea autoritЦii contгactante, documentelejustificative actualizate рriп
саrе va demonstra indeplinirea tuturor criteriilor de
Сеrеrеа de раrtiсiраrе, апеха пr.7 сопfоrm Ordinului пr.69 din 07.05.202l al

Declaratie privind valabilitatea ofertei апеха пr. 8 сопfоrm Ordinului пr.69 din
07.05.202 l al Ministerului
Scrisoare de garan{io Ьапсаrё апеха пг. 9 сопfоrm Ordinului пr.69 din
07.05.202l al Ministerului Fiпапtеlог cu Nota ,,Pentru setul dосчmепtеlоr de
licitatie" sau ,,Pentru garan{ia pentru oferta la licitatia publicб пг. _ din

", сопfirmаt ргiп арliсаrеа semnёturii electronice а ofertantului.
Grаfiс de executare а luсrёrilоr апеха пr. l0, Oгdinului пr.69 din 07.05.202l al

Declarafie privind ехреriепtа similarД" апеха пr.l2 qi апеха l3 сопfоrm
Ordinului пr,69 din 07.05.2021 al Ministerului
Ореrаtоrчl economic sau mеmЬrii asocierii va сопfirmа ехреriепtа рriп
prezentarea de copii ale contractului de recepJie fiпаlй cu anexe executate iп
ultimii 5 ani а cel pu{in а unui contract cu о valoare nu mai miсЁ de 75% din
valoarea viitorului contract, Sau valoarea cumulatб а tuturоr contractelor
executate in ultimul an de activitate sё fie еgаlё sau mai mаrе decit чаlоаrеа
viitorului contract cu aplicarea semnёturii electronice.

Dепчmirеа ofertant/candidat

Documentele solicitate 9i alte condiJii, сеriп{е
obIigatorii

АтлRINтIR Genial-A SRL

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

2



Minim 5 ani de activitate in domeniul executёrii lчсrйrilоr in rесопstruiffi
constructie

+ +

Declara{ie privind dotДrile specifice, utilajul qi echipamentul neiesar perrtru
indeplinirea соrеsрчпzёtоаrе а contractului апеха пr, l 4 сопfоrm ordinului
пr.69 din 07.05.202l al Ministerului Finantelor

+ +

DeclaraJie privind personalul de specialitate propus pentru impteTnCIrt.area
contractului апеха пr. l5, сопfоrm Ordinului пr.б9 din 07.05.202l al
Ministerului Fiпап{еlоr

+ +

Рспtгч реrsоапеlе геsропsаЬilе (diriginti de qапtiеr, muncitori, еrcРеrrtгu
execufia lчсrйrilоr prevёzute in caietul de sarcini. Necorespunderea
documcn{iei ataýate cu апеха stipulatй suрrа se considerЁ са abatere de la
сегiпtеlе de саlifiсаrе 9i va fi calificata са оfеrtа песопfоrm[. Certificatcle
urmеаzё а fi semnate electronic de сёtrе operatorul economic;

+ +

Lista suьсопtrасtапfilоr 9i раrtеа/рёr|ilе din contract саrе sunt indeplinite de
ace;tia сопfоrm апеха пr. lб

+ +

Dесlаrа{iс te( sustinator tehnic Апеха пr.20, conform Оrdiпului пr.69 din
07.05.202l а| Ministerului Finantelor

+ +

Declaratie tc4 sustinator profesional Anexa пr.2l , сопfоrm Ordinului пr.69 din
0'1.05.2021 al Ministerului Finantelor

+ +

Avizul Agen{iei pentru supraveghero tehnicё Апеха пr.22, сопfоrm Ordinuiui
пr.69 din 07.05.202l al Ministerului Finantelor

+ +

Manualul calitlfii + +

Ceгtificat/Decizio de iпrеgistгаге а iпtrерriпdеriiЛхtгаs din Registrul de Stat al
persoanelor.juridice

+ +

Certificat de efectuare sistematica plДtii impozitelor, contribuliilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal

+ +

Declarafia benefeciarului efectiv, сопfогm odinului пr.l45 din 24.11.2020 а
Ministerului Finantelor

+ +

Ultimul rароrt financiar + +

сегtifiсаtе de сопfогmitаtе, inofensivitate,calitate, sau alt certificat се сопfirmб
calitatea materialelor utilizate la lчсrДrilе de contructie а re{elelor de
сапаlizаrе.

NU А PREZENTAT +

Devizele locale, Fогmulаrе 3,5,7 cu specificafia раrаmеtrilоr tehnici solicitati
in caietul de sarcini.

CU INCALCARI +

Ехрегtizа ecologicД de stat pentru instalatia de ерurаrе а apelor uzate + +

Paqaportul tehnic а sta{iei de ерurаrеа apei uzate mепаgеге cu capacitatea de
рrеluсrаrе de 75000 litri/zi

NU CORESPUNDE +

Instructiuni de exploatare а utilajului de ерuгаге а apei uzate + +

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа documeпtelor prezentate se vа iпdiса tп coпformitate сu ceriп|ele diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

7, Informa{ia privind соrеýрчпdеrеа ofertelor сч cerintele solicitate:

Dепumirеа lotului
Dепцmirеа
ореrаtоrului

economic

Pre{ul оfеrtеi
(йrа ТVА)*

Cantitate 9i
unitate de
misur5

Corespu
пdеrеа

cu
cerin(ele

de
calificare

Соrеsрuпdеrеа сu
specifica(iile

tehnice

constructia sistemului
de alimentare cu ара si

canalizare in satul
Mereni r-пul Anenii

Noi

ATAR
INTER

8 241 051,16 deviz Nu
coreSpu

nde

Nu corespunde

Genial-A
SRL

9 295 з60,57 deviz + +

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе



Dдta
soIicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

(IпfоrtпаУiа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespuпderea cu specфca|iile
tеhпiсе " , Se va сопSеmпа рriп: ,, * " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " iп cazul пecoreipuп-derii)

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

10. Modalitatea de ечаlцаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumбrul de lofuri саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Цепumirеа ореrаtоrului economic Motivul respingeriildescalifi cйrii
ATAR INTER П Necorespundere puctului 4 din

formularul пr 3 а devizului cu abaterea de la
поrmеlе standarte, NCM-L.O l .0 1.20 1 2.
П Neprezentarea certificatelor de
conformitate а materialelor utilizate
сопfоrm cerin{elor solicitate.
П Lipsa dotйrilor specifice utilajul qi
echipamentul necesar репtru indeplinirea
corespunztrtoare а contractului сопfоrm
anexei l4.
П in соrеlаrе cu anexa 14, iп declara{ia
de tеr{ sustinёtor tehnic, anexa 20, nu este
prezentatЁ nici чп contract de inchiriere а
utilajului песеsаr pentru indeplinirea
corespunzitoare а contractului.
П Experien{a similari este сч mult mai
miсб qi пч соrеsрuпdе cu сеriп{еlе expuse in
caietul de sarcini.
П DUAE nu este completat iп punctul
4С. l 1 9i respectiv 4C.l 1.1

П Avizul Agen{iei de Sчрrачефеrе
ТеhпiсЁ expiri la data de 0l . l 0.2022 йrй,
prezentarea dovezilor de prelungire а
acestuia.
П Nерrеzепtаrеа pa;aportului tehnic а
sta{iei de ерurаrе а ареlоr uzate mепаgеrе
cu capacitatea de рrеlчсrаге de 75 000
litri/zi
П Stalia de ерчrше а ареlоr uzate
mепаgеrе prezentatё пч соrеsрчпdе
caiefului de sarcini, at6t la capitolul
capacitate de рrеlчсrаге cAt gi la
specificafiile tehnice.
П Рrеfчl la tava de canalizare de tip SN 8
РР НМ este exagerat de mic.

4



Вrеtul cel mai scйzut п
costul cel mаi scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre{ 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 lbturilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlцаrе aplicati: пч е саzцl

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

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

Motivul rеечаIuirii ofertelor
Modificйrile operate

14. iп urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de аtriьчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi}ie publicё:
In temeiul art. 7l alin. lit
Argumentare:

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 3I al Legii пr, ]31 diп 3 iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice

16. Теrmепчl de agteptare репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtчlчi:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsur5

Рrе{ul unitar
(fПrП ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

constructia
sistemului de
alimentare cu
ара si
canalizare in
satul Mereni r-
nul Anenii
Noi.

Genial-A SRL deviz 9 295 360,57 9 295 360,57 11154432,б9

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрчlчi de luсrч репtru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ATAR INTER з0.10.2022 e-mail
Genial-A SRL 30.10.2022 e-mail

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decit pragurile prevёzute |а art.2
alin. (З) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

П б zile in cazul transmiterii comunic6rii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cмul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in care valoarea estimatё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе decit pragurile

п 11 zile in cazul transmiterii соmчпiсёrii
prin miiloace electronice si/sau fax п



prevazute la аrt. 2 аliп. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice

П 16 zile in cazul,,еtrапsmiЬiiБййБй
ijloace electronicen mulоасе electronice ;i/sau fax п

(selectayi tеrmепul d9 asteytare respectat. calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr, ] з ] diп зiulie 2015 priyiпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se e|ctueazd iп coпformitate
cu Prevederile TITLULUI IV CaPitolul I (Catcularea Теrmепuiui) al Codului сiчil al it pu,blirli
Moldova),

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

Dепumirеа
operatorului

economlc

Nчmf,rчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-саdrч

Cod СРV
vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractului" иiлtчl.r 

l,,j;.ilrьrVо[:
Genial-A SRL

78
12.10.2022 45231300-8 9 295360,57 11154432,69 01.09.202з

18, Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie рuьliсd aufost aplicate criterii de durabilitati si s-a iпсhеiаt
coпtract/contracte репtru lot/loturi репtru care aufost ipticate criterii de durabilitati)

рriп prezeпta dare dy sеаmd, grapul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtrч tпcheierea
coпtractului/coпtractelor indicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile prevdzute'di art. зi аtiп. (З) al Legii
пr, 13I diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile pablice )t РrеСаm qi сd ti cazul depanerii coпtestaliilor qi./sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmi,iпаtе qi solalionite.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grupul de lucru репtrч achizilii сопJirmd corectitudiпea desfdgurdrii procedarii
de achixilie, fapt репtru care poartd rdspandere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de lucru репtru achizi{ii:

Фi* И/*hо
(Numе, Рrепumе)

6



i DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[tipublice fu
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

:

' Nr. 01 din 12.10.2022
t-

1. Date cu privire la auioritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria Baius
Localitate s.Baius
IDNO 100760100426r
Adresa s.Baius raionul Leova
Numir de telefon 026370238
Numflr de fax 026370236
E-mail oficial baiuslv@yahoo.com
Adresa de internet
PerS-o ana de contact'' (num e,'' pr e nurn e,. .t e I efo4
e-mail)

Cocu Ecaterina 02637023 8 baiuslv@yahoo. com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tiput procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preguri vLicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie renetati (duod caz) Nr:
Tipnl obiectului contractului de .aehlr;i[iel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii a Lucrdri il
Obiectul achizitiei Renovarea caminului cultural din s.Baius raionul Leova
Cod CPV 45453000-7

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de.atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
descntsa)
Pr.ocedura de atribuire (se va indica din cadrul'pirlalului' ' guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr:21063340
Link-ul: ocds-b3wdp | -MD - 1 6627 309 465 53

Data public drii: 17 .09.2022
Platforma de achizitii nublice fiihzatd {achizitii.md ; o e - lic itatie. md ; n yptend er. md

Procedura a fost inclusd in planul de
achi2i{ii publice a autoritifii contractante

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

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

Tehnici pi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

rAcord-cadru aSistem dinamic de achizigie
alicitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa de finanfare oBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nsurse externe; dAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl Aei, fdrd TVA) 2059662.61



Data solicitirii clarificiriloi
D- Cn u mirea, o'b'erato rului rec o no mic
Expuherea Succ.ihtI,,a ffcitirii de
clai,,ificare .,,, '.i, :

Eipunerea succinti a risnunsului
Data transmiterii

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calilicare qi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici :

Rezumatul fi odificirilor
PublicatC in BAP/alte mijloacelor de
informare..(dup,d csz)',,,- .:: i:

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

TCrmen-timitn d!,depuhere, $i deschidere, a
ofeftCloi preluneit /dubiil-baz)t",'.: ;.:"1'.

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pffni Ia termenul-limiti (data 30,09.2022, ora_15_:_00J, au depus oferta _6_ ofertan(i:

Nr.' Denumirea operatoiului economic IDNO ,., Asociatiil .i,.
tdminiStratoff

1. S.R.L'VIC DAR COM' 1022600023727
2 L EOCONS PLUS SRL 1003605001097
3 DSI Construct Grup SRL 1014600043629
4 Eurogalex Prim 100860003s294
f, ,,SERVICONS PLUS'' S.R.L. 1020600000719
6 FIRMA "PRIMA.FICHIR" SRL 100361 1002134

DedUmiie:document

,

Denumirea operatorului economic
Operator

economic I
S.R.L'VIC DAR, coM'

Operator
economic 2 L

EOCONS
PLUS SRL

Operator
economic 3 DSI

Construct
Grup SRL

Operator
economic 4

Eurogalex Prim

,"1,, ',".' , t' ,:" DoCumentCle ceconStitui6:o-f.e-rta ,:,,r r:,: 
,,,,,,,

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
PiopunerealehdeA prezentot prezentat prezentat
Propunerea financiard prezentat prezentat prezentat
DU.AE Drezentot Drezentat prezentat

,rQ.qr iaipgn ofe
It(auDa cazl

prezentat prezentat prezentat

,. ::,, ,,,,.-. t,DocJmgn
s4-1ra ionsm:na pr:ini plezentat' neprezentat,',,nu',c'arre,spunde

Document 1 prezentat prezentat Drezentqt
Document n
Denumire'document Denumirea operatorului economic

f
Operator
economic

Operator
economic 6

Operator
economic

Operator
economic

2



5ISERVICONS
PLUS:'S.R.L

FIRMA
"PRIMA-

FICHIR'' SRL
. Documentele ce constituie oferta :'

, (Si valbonsmna nrin: prezentat, neprezentat, nu corispunde)
Propuneiea tehnicd prezentat prezentat

prezentat prezentat
DUAE prezentat DrezentatG,, ia,penmo.p e
(dupd caz)

prezentat prezentat

Documente de calificare
Se vd consmna prin: prezentet, neprezentat, nu coreipunde

fucunieht,,X prezentat prezentat
DoCument n ,

(Informalia privind denumiiea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de caliJicare))

* in cazul utilizdrii licitalieielectronice se va indicapreyul oferteiJinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tfi cazul necorespunfurii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau conlirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in flocumentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de sclzut) s-
a solicitat:

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

llDEnumipai
', 

,_Igtxlui, 
', 1

.,DEhlmipea'
,operatorului' ': :' I jl . ::::::::

economlc'::

,,1,:,iP.i-ful .i 
i..:

, tti o1"*t,.,,.,
(frr+TVA)*

,.CCntittft:::!!,,unitats
,der n--a.u

Corespundelga
cu cerinlele de 

1

calificare
Lot 1 S.R.L'VIC DAR COM' 1 488 321,18 -r +

L EOCONS PLUS SRL 1 654 908,36 + T
DSI Construct Grup
SRL

1 684 646,40 -r T

Eurogalex Prirn I 741 500 -r +
..SERVICONS PLUS"
s.R.L.

1744 503,48 T +
FIRMA ,"PRIMA-
FICHIR" SRL

1792189 + -r

Lot n Operator economic I
Operator ec<inomic n

:-:::'l)gta,:,r 
:

soiititerii
Operatoiul economic Informalia solicitati Rezmatul rispunsului

opeiatorului economic'
04.10.2022

4

S.R.L'VIC DAR COM' Confirmarea pretului Colaborarea cu cei mai mari
producitori gi
distribuitori autohtoni de materiale
de construc{ii, avdnd facilitnli de
fidelizare ceea
ce inseamni prefuri de producltor gi
achitare flexibil[ a materialelor
achizifionat Cheltuielile de



regie gi beneficiu de deviz a
companiei sunt mai mici

9. Ofertan{ii respinqi/dbscalificafi:

Denumirea oDeratorului economic Motivul respinserii/descalificirii
L EOCONS PLUS SRL Pret ridicat
DSI Construct Grup SRL Pret ridicat
Eurogalex Prim Pret ridicat
.'t'Ef<VI(;ONt' PLUS" t'.T<.L. Pret ridicat
FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL I Pret ridicat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lotd
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n :

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica1iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuird aplicat:

Preful cel mai scdzut 6
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret a
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)

12. Informatia 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 tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motiiul,ieevaluirii oferlelor
Modificirile operate

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

s
Atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Factorii derevaluare Valoarea din ofertl Pnnettjd c.akulat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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



Anularea procedurii de achifife publici:

intemeiul art.7l alin. lii
Argumentare:

(Informarea operatorilor etonomici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se rehlizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Setectafi termenul de a;teprtare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil ol Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

. t.l :li" i

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

Data tiansmiterii',

S.R.L'VIC DAR COM' 06.10.2022 [se speci/icd SU RSAP, e-mail,
faq po$td, etcl

L EOCONS PLUS SRL 06.10.2022 SA RSAP, e-mail
DSI Construct Grup SRL 06.r0.2022 SU RSAP, e-mail
Eurogalex Prim 06.10.2022 SU RSAP, e-mail..SERVICONS PLUS'' S.R.L. 06.10.2022 SU RSAP. e-mail
FIRMA''PRIMA.FICHIR" SRL 06.10.2022 SIA RSAP, e-mail

16. Termenul de aqtepta-ie pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contracfului
este mai mici decdt pragurile prevdzute la art.2

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax o

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

D ll zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax s

ln cazri in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
previzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achi2ifiile publice

I ll zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax a
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax o



18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn care la proceilura 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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazarile prevdzute de art 32 alin (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )r precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd,,grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinba deffigurdrii procedwii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

6

Au,fdsfaplicale criterii.pentru- achizifii,publice durabile,'(aChi2jtii
verzi)?::: / :a::::::::::::::

(DuNu)

Valoarea de achizifie-cu TVA din contract/ contia0te a
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

€ldut CPV;l,lotului/loturilor pentru care.au fost aplicate criterii
de durabilitate:

CritEriul de atribuiie pentiu lotillAoturile pentru care ari'fost
aplicate criterij,de durabilitate: ., '

Prelul cel mai scdzut o

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pre! a

Cel mai bun raport calitate-cost n

Conducitorul gmpului de'lucru pentru achizi{ii:



 
DAREA DE SEAMĂ  

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

 
Nr. 2       Din        13.10.2022              .    

 
• Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primaria Busila 

Localitate s.Busila,r.Ungheni 

IDNO 1007601004722 

Adresa s.Busila,r.Ungheni 

Număr de telefon 023675677 

Număr de fax  

E-mail adacasian@mail.ru 

Adresa de internet  

Persoana de contact Vetrici Adela,061006975 

 
• Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate  

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări \/ 

Obiectul de achiziție Constructia centralei electrice fotovoltaice 
cu puterea instalata de 80kW, și a postului 
de transformare pentru alimentarea cu 
energie electrica a "Statiei de pompare a 
apei" din sat.Busila r-nul Ungheni" AEES 

Cod CPV 45200000-9 

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

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

№ ocds-b3wdp1-MD-1662365084733-PN-
1662365084733 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-
1662365084733 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:20.09.2022 Ora:15 

Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu \/    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:2 

Link-ul: № ocds-b3wdp1-MD-
1662365084733-PN-1662365084733 
Data publicării/05.09.2022 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronică□ 
catalog electronic□ 



Sursa de finanțare Buget de stat  \/ 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2220842.59 

 
 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL MENTOX 19.09.2022 

SRL AM SISTEME 19.09.2022 

HABSEV GRUP 19.09.2022 

AGT-Construct SRL 19.09.2022 

SRL Zepto 19.09.2022 
 

• Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
 
Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu \/    Da □    

 

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

•  
Rezumatul modificărilor  

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

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu \/  
Da □    Cu ________ zile 

 
• Până la termenul-limită (data _19.09.2021_, ora_17__:_00__), au fost depuse __5___ oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL MENTOX 1006600017133  

SRL AM SISTEME 1010600043517  

HABSEV GRUP 1006600038877  

AGT-Construct SRL 1008600033474  

SRL Zepto 1018600024415  
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de __28.09.2022________ ora 09.00 



Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 

• Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 
operatorilor 
economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 

METNOX SRL + + + + 

SRL AM 
SISTEME 

- - - - 

HABSEV GRUP - + - - 

AGT-Construct 
SRL 

- - - - 

SRL Zepto - - - - 
(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  
Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 
 

• Modalitatea de evaluare: 
 

Pentru fiecare lot       
\/                            

Pentru mai multe loturi cumulate    
□ 

Pentru toate loturile  □                               
 

Alte limitări privind numărul de loturi 
care pot fi atribuite aceluiași ofertant 

 

Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi 

 

 
 

• Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

preţul cel mai scăzut                     
\/                        
costul cel mai scăzut                     
□                                   
cel mai bun raport calitate-preţ     
□                   
cel mai bun raport calitate-cost     
□               

 

 
• Informația privind ofertele depuse: 

 

N Denumire U Can Operatori economici  



r. 
l
o
t 

a lotului n
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a
 
d
e
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s
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r
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ea SRL 

METNOX 
Denumirea 

OE 
Denumirea 

OE 
Denumirea 

OE  
Denumirea 

OE 
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ce 

1 

Constru
ctia 

centralei 
electrice 
fotovolta

ice cu 
puterea 
instalata 

de 
80kW, și 

a 
postului 

de 
transfor

mare 
pentru 

alimenta
rea cu 

energie 
electrica 

a 
"Statiei 

de 
pompare 
a apei" 

din 
sat.Busil
a r-nul 

Ungheni
" AEES 

1 1 + 
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n 
Denumire 

lot    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
 



Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
__________________________________________________________________ 

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

 

Denumirea factorului de evaluare și ponderea 
fiecărui factor 

Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 
 

Denumirea lotului  (se va indica 
punctajul total 
per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n  
 

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n 
  

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda 4  
Lotul 1 Prețul fără 

TVA/noile valori 
Prețul fără TVA 

/noile valori 
Operatorul economic 1 2 187 166,54 2 187 166,54 

Operatorul economic 2 2 117 448,56 1 925 000,00 

Operatorul economic3 1 938 962,98 1 938 962,98 

Operatorul economic 4 1 797 143,51 1 781 031,16 

Operatorul economic 5 1 783 253,82 1 778 812,14 
 

• Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea 
operatorului economic 

Prețul ofertei fără 
TVA/Punctajul 

acumulat 

Lotul 1 1   

2   

3   

4   
5   

Lotul n 1   

2   

n   

 



• Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul 
economic 

Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic 

    
 

• Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire: 

 
Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 
Denumirea 

operatorului economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea 

OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

Lotul 1 Denumire 
document 

          

Operatorul economic             

Lotul n Denumire 
document 

          

Operatorul economic             

 
• Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

  

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

• În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. _3___ din _29.09.2022_ s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar 

fără TVA 

Prețul total 
fără TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Constructia centralei 
electrice fotovoltaice 
cu puterea instalata de
 80kW, și a postului d
e transformare pentru 
alimentarea cu energi
e electrica a "Statiei d
e pompare a apei" din

SRL METNOX 1 1778812.14 335762.43 2134574.57 



 sat.Busila r-nul Ungh
eni" AEES 

 

• Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de 
transmitere  

METNOX SRL 26 septembrie 2022 [se specifică SIA RSAP, e-mail, 
fax, poștă, etc] 

SRL AM SISTEME 26 septembrie 2022 e-mail 

HABSEV GRUP 26 septembrie 2022 e-mail 

AGT-Construct SRL 26 septembrie 2022 e-mail 

SRL Zepto 26 septembrie 2022 e-mail 

   

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

• Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 
•  
• În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind 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 

 
 
Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 
de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 
 
 
 
 

• Contractele de achiziţie încheiate: 
 

N
r. 
d/
o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Număr
ul 

contrac
tului 

Data 
contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen
ul de 

valabilit
ate a 

contract
fără TVA cu TVA 



ului 

1. 

SRL 
METNOX, 

100660001
7133 

49 

05.10.2022 
452000

00-9 
177881

2.14 
213457

4.57 
31.12.20

22 

 
• Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 
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, 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: 
 
___________Virlan Igor____________________           ____________________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 
 

L.Ș. 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

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

Denumirea autorității contractante Primaria Troitcoe 
Localitate Satul Troitcoe 
IDNO 1007601011478 
Adresa s.Troitcoe. r-l Cimislia 
Număr de telefon 024150236. 024150291 
Număr de fax  
E-mail oficial  troitcoe@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Dumanova Tatiana. 067711120 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Lucrari de reparatie capitale a acoperișului 
Grădiniței de copii și a blocului alimentar din satul 
Troițcoe,  raionul Cimişlia 

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: 21063489 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1663051994839 
Data publicării: 13.09.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 898871,52 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  30.09.2022 
Denumirea operatorului economic PIRAMIDGRUP SRL 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Pretul anormal de scazut 
Expunerea succintă a răspunsului  Este justificat prin micsorare: materiale procurate direct 

de la producator  
Data transmiterii 01.10.2022 

https://achizitii.md/ru/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663051994839


2 
 

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 29.09.2022, ora 17:43), au depus oferta _5_ ofertanți: 

LOT 1  Lucrari de reparatie capitale a acoperișului Grădiniței de copii și a blocului alimentar din 
satul Troițcoe, raionul Cimişlia (cladirea gradinitei) 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. PIRAMIDGRUP SRL 1011605000411 JARDAN  VASILE 
2. S.C.Cimtermic 1007605004579 TERZI  IVAN 
3. ALARCON GROUP 1017605003285 TERZI  ALEXANDR 
4. Arta Zidarului 1008605005403 NEGRU  RUSLAN 
5. SRL CONSTRUCTIV GRUP 1014600001470 JEREGHI  IGOR 

LOT 2  Lucrari de reparatie capitale a acoperișului Grădiniței de copii și a blocului alimentar din 
satul Troițcoe, raionul Cimişlia (blocului alimentar) 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. PIRAMIDGRUP SRL 1011605000411 JARDAN  VASILE 
2. S.C.Cimtermic 1007605004579 TERZI  IVAN 
3. Arta Zidarului 1008605005403 NEGRU  RUSLAN 
4. ALARCON GROUP 1017605003285 TERZI  ALEXANDR 
5. SRL CONSTRUCTIV GRUP 1014600001470 JEREGHI  IGOR 

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

către operatorii economici: 

LOT 1  Lucrari de reparatie capitale a acoperișului Grădiniței de copii și a blocului alimentar din satul 
Troițcoe, raionul Cimişlia (cladirea gradinitei) 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

PIRAMID
GRUP 
SRL 

S.C.CI
MTER
MIC 

ALARC
ON 
GROUP 

ARTA 
ZIDARUL
UI 

SRL 
CONSTR
UCTIV 
GRUP 

 

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

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

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

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
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(anexa nr. 15) 
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract 
care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 16) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări 
din domeniul construcțiilor și instalațiilor, eliberat de 
către Agentia pentru Supraveghere Tehnică, (anexa 
nr. 16) 

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat  

Devizele locale aferente ofertei  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

LOT 2  Lucrari de reparatie capitale a acoperișului Grădiniței de copii și a blocului alimentar din satul 
Troițcoe, raionul Cimişlia (blocului alimentar) 
Denumire document Denumirea operatorului economic 

PIRAMID
GRUP 
SRL 

S.C.Ci
mtermi
c 

ARTA 
ZIDARUL
UI 

ALARCO
N 
GROUP 

SRL 
CONSTR
UCTIV 
GRUP 

 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Garanția pentru ofertă (după caz)      
Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 15) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract 
care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 16) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  

Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, 
eliberat de către Agentia pentru Supraveghere 
Tehnică, (anexa nr. 16) 

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat  

Devizele locale aferente ofertei  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat  
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice  

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)) 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
Denumirea lotului Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificații
le tehnice 

Lot1 .Lucrari de 
reparatie capitale a 
acoperișului Grădiniței 
de copii și a blocului 
alimentar din satul 
Troițcoe, raionul 
Cimişlia (cladirea 
gradinitei) 

PIRAMIDGRUP SRL 478776.87 lucrare + + 
S.C.Cimtermic 500000.00 lucrare + + 
ALARCON GROUP 508377.92 lucrare + + 
Arta Zidarului 515297.13 lucrare + + 
SRL CONSTRUCTIV 
GRUP 

533796.03 lucrare + + 

LOT 2  Lucrari de 
reparatie capitale a 
acoperișului Grădiniței 
de copii și a blocului 
alimentar din satul 
Troițcoe, raionul 
Cimişlia (blocului 
alimentar) 
 

PIRAMIDGRUP SRL 120820.50 lucrare + + 
S.C.Cimtermic 124736.05 lucrare + + 
Arta Zidarului 138699.25 lucrare + + 
ALARCON GROUP 144802.79 lucrare + + 
SRL CONSTRUCTIV 
GRUP 

152291.93 lucrare + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

30.09.2022 PIRAMIDGRUP SRL Justificarea pretului 
anormal de scazut A justificat pretul anormal de scazut 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
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) 

Lot1 .Lucrari de reparatie capitale 
a acoperișului Grădiniței de copii 
și a blocului alimentar din satul 
Troițcoe, raionul Cimişlia (cladirea 
gradinitei) 

PIRAMIDGRUP 
SRL lucrare 478776.87 478776.87 574532.24 

LOT 2  Lucrari de reparatie 
capitale a acoperișului Grădiniței 
de copii și a blocului alimentar din 
satul Troițcoe, raionul Cimişlia 
(blocului alimentar) 

PIRAMIDGRUP 
SRL lucrare 120820.50 120820.50 144984.60 

 
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  

PIRAMIDGRUP SRL 03.10.2022 e-mail 
S.C.Cimtermic 03.10.2022 e-mail 
ALARCON GROUP 03.10.2022 e-mail 
Arta Zidarului 03.10.2022 e-mail 
SRL CONSTRUCTIV GRUP 03.10.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru fără TVA cu TVA 

PIRAMIDGRUP 
SRL 

25 13.10.2022 45200000-9 599597,37 719516,84 31.08.2023 

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

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

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

Conducatorul grupului de lucru achizitii: 

 
 
                                  Dumanova Tatiana________________________ 
 
 L.S. 

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

Nr. 128/22 din 13.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

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

Obiectul achiziției ,,Conserve de pește”, pentru necesităţile Armatei Naţionale 
Cod CPV 15230000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1661422414605 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661422414605?tab=contract-notice 
Data publicării: 25.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

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

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 050 000,00 

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

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

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

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661422414605
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Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 12.09.2022, ora 17:00), au depus oferta 2 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Viocris - Impex” 1006600032107 Vioreliu IACHIM  
3. SRL „Customagic” 1002600056224 Bruma Radu, Popov Nicolae 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorilor economici 

SRL „Viocris - Impex” SRL „Customagic” 

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

Propunerea 
tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat prezentat 

DUAE Documentului Unic de Achiziţii 
European 

prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat 
Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat prezentat 

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

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

prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă 
de bugetul public naţional prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat 
Autorizaţie sanitară-veterinară de funcţionare a 
ofertantului sau certificat de înregistrare oficială 
pentru siguranţa alimentelor 

prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat 

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

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)) 

 
1. La lotul „Conservă de peşte „Sardină” în ulei”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către 

ofertnatul SRL „Viocris - Impex”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta şi a mostrei, 
prezentate de către operatorul economic SRL „Viocris - Impex” pentru lotul menţionat, s-a constatat că 
mostra nu corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire 
și anume: 

a) s-a solicitat „Conservă de peşte „Sardină” în ulei”, s-a propus – „Sardina de atlantic natural 
cu adaos de ulei”, acestea fiind două produse distincte și sunt fabricate după diferite procese 
tehnologice. 
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Astfel, avînd la bază art. 69 alin. 6, lit. b), din Legea 131/2015, se propune de a respinge oferta 
operatorului economic SRL „Viocris - Impex”, ca fiind neconformă şi examinarea următoarei oferte. 
Următorul preţ pentru lotul „Conservă de peşte „Sardină” în ulei” a fost propus de către ofertantul SRL 
„Customagic”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta şi a mostrei, prezentate de către 
operatorul economic SRL „Customagic” pentru lotul menţionat, s-a constatat că acestea corespund 
cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire. Suplimentar, 
autoritatea contractantă a efectuat investigațiile de laborator, în urma cărora s-a confirmat 
corespunderea produsului ofertat cu produsul ce urmează a fi contractat. Se propune achiziționarea 
lotului „Conservă de peşte „Sardină” în ulei” de la operatorul economic SRL „Customagic”. 

 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 

„Conservă de peşte 
„Sardină” în ulei” 

SRL „Viocris - Impex” 1020900,00 
10000,00 

+ - 

SRL „Customagic” 1022695,00 + + 
* 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 

15.09.22 SRL „Viocris - Impex” 
Solicitarea clarificărilor la documentele obligatorii, 
documentelor justificative, garanției pentru ofertă 
în original și specificațiilor de preț după licitare. 

A prezentat informațiile solicitate. 

27.09.22 SRL „Customagic” 
Solicitarea clarificărilor la documentele obligatorii, 
documentelor justificative și specificațiilor de preț 
după licitare. 

A prezentat informațiile solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL „Viocris - Impex” Oferta neconformă 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și unitate 
de măsură  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
„Conservă de peşte 
„Sardină” în ulei” SRL „Customagic” 10000,00 102,27 1022666,67 1227200,00 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.         
Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

SRL „Viocris - Impex” 06.10.2022 prin e-mail SRL „Customagic” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Customagic” - 14/751 13.10.2022 15235000-4 1022666,67 1227200,00 23.12.2022 

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

  
(indicați suma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate: 
Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

                            (Nume, Prenume) 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 31_din 13.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Botanica 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1007601009602 
Adresa mun. Chișinău, str. Teilor, 10 
Număr de telefon 022 767575 
Număr de fax 022 767575 
E-mail oficial  pretura.botanica@pmc.md 
Adresa de internet pretura.botanica@pmc.md, https://www.botanica.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Diana GUBA 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări X 

Obiectul achiziției Amenajarea teritoriului (trotuar pietonal) pe terenurile cu nr. 
cad.0100112008, 01001110305, 01001120247, 01001120243 
intersecția bd. Dacia, 32 cu bd. Cuza Vodă, 15 

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: 21061944 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660832431947 
Data publicării: 18.08.2022 

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: 
https://botanica.md/Planul-de-achizi%C8%9Bii-2022 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 28.01.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_66_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 108 702,89 

mailto:pretura.botanica@pmc.md
https://www.botanica.md/
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 10.06.2022, ora 15:00), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA Pasc Con 1003600102081 Panaite Mihai 
2. Medalmir SRL 1014600019994 Volcu V. 
3. ÎM Ancaro-SV SRL 1007600022332 Camerzan St. 
4. Vastavit SRL 1004600066894 Stavila Vitalie 
5. 5AQ Invest SRL 1008600004663 Cebotarenco Ig. 
6. Provladina Construct 1013600019838 Susarenco Ion 
7. Varincom SRL 1004600031450 Drucianu I. 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SA Pasc Con 
Documentele ce constituie oferta 

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

Cerere de participare prezentat 

Formularul DUAE prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 
Oferta prezentat 
Garanția pentru susținerea ofertei 1% prezentat 
Oferta tehnică conform Caietului de sarcini prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat 
Raportul financiar, înregistrat la biroul național de statistică (an. 2020 și 
2021) 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 

Cifra de afaceri anuală 2021 
(art. 36 alin. 1 al documentației standard) 

prezentat 

Cifra de afaceri medie anuală 2019-2021 
(art. 36 alin. 1 al documentației standard) 

prezentat 

Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor 
de asigurări sociale  

prezentat 



3 
 

Lichiditatea generală prezentat 
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. 

prezentat 

Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor 
similare 

prezentat 

Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau echipamentele 
tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră 
necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit 

prezentat 

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 
(personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea 
acestuia) 

prezentat 

Certificatul de atestare tehnico-profesională pe tipuri de lucrări potrivit 
p. 38 (3) 

prezentat 

Avizul eliberat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică prezentat 
Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces 
la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în 
conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului 
contract (potrivit p.38 (2) al documentației standard) 

prezentat 

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau 
standardele de management al calității și management de mediu 

prezentat 

Manualul Calității prezentat 
Lista subcontractanţilor şi partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștia 

prezentat 

Informații privind asocierea prezentat 
Angajament terț susținător financiar prezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economic 

prezentat 

Declarație terț susținător tehnic prezentat 
Declarație terț susținător profesional prezentat 

Termenul de garanție a lucrărilor prezentat 

Declarație 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 

Procesul-verbal а vizitei în șantier 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 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Amenajarea teritoriului 
(trotuar pietonal) pe terenurile 
cu nr. cad.0100112008, 
01001110305, 01001120247, 
01001120243 intersecția bd. 
Dacia, 32 cu bd. Cuza Vodă, 
15 

SA Pasc Con 2 364 904 1 buc. + + 
Medalmir SRL 2 655 317,74  1 buc.   
ÎM Ancaro-SV SRL 2 665 401,71 1 buc.   
Vastavit SRL 2 707 573,6 1 buc   
5AQ Invest SRL 2 859 378,16 1 buc.   
Provladina Construct 2 888 736,21 1 buc.   
Varincom SRL 3 084 022 1 buc.   
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

29.09.2022 S.A. Pasc - Con” 
pasc_con@mail.ru 

Prin prezenta, Pretura sectorului 
Botanica, Vă aduce la cunoștință că 
procedura de achiziție publică nr. 
MD-1660832431947 din 18.08.2022 
privind achiziționarea lucrărilor de 
Amenajarea teritoriului (trotuar 
pietonal) pe terenurile cu nr. 
cad.0100112008, 01001110305, 
01001120247, 01001120243 
intersecția bd. Dacia, 32 cu bd. Cuza 
Vodă, 15, se află la etapa de evaluare 
a ofertelor. 
 Cu referire la prevederile HG 
285/1996 și informațiile indicate de 
Dvs în DUAE punct 4C.11.1 poziția 
9, precum și în Anexa nr. 12 
,,Experiența similară”, privind 
amenajarea trotuarului public al str. 
Burebista, tronsonul bd. Dacia – str. 
Sarmizegetusa”, în temeiul art. 17 
alin. (4) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, Autoritatea 
Contractantă solicită prezentarea 
Procesului-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor la obiectivul 
menționat. 

Informația urmează a fi 
prezentată în termen de 3 zile 
lucrătoare. 

SA Pasc Con, răspunde la 
solicitarea Preturii sect. 
Botanica cu nr. 03-
26/1348/22 din 29.09.2022 
privind prezentarea 
procesului Verbal de recepție 
a lucrărilor executate 
conform DUAE punct 
4C.11.1 și de asemenea 
Anexei nr. 12 experiența 
similară la obiectivul 
,,Amenajarea trotuarului 
public al str. Burebista, 
tronsonul bd. Dacia – str. 
Sarmizegetusa. 
Anexe: 8 file (procese verbale 
pentru lunile martie, aprilie -
2, iunie – 2; copia 
contractului de antrepriza 
încheiat intre Pretura 
Botanica și SA Pasc Con). 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut  X                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Amenajarea teritoriului 
(trotuar pietonal) pe 
terenurile cu nr. 
cad.0100112008, 
01001110305, 01001120247, 
01001120243 intersecția bd. 
Dacia, 32 cu bd. Cuza Vodă, 
15 

SA Pasc-Con 1 buc. 2 364 904 2 364 904 2 837 885 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA Pasc Con 06.10.2022  e-mail 
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Medalmir SRL 06.10.2022 e-mail 
ÎM Ancaro-SV SRL 06.10.2022 e-mail 
Vastavit SRL 06.10.2022 e-mail 
5AQ Invest SRL 06.10.2022 e-mail 
Provladina Construct 06.10.2022 e-mail 
Varincom SRL 06.10.2022 e-mail 

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

 
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 
operatorul

ui  
economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SA Pasc 
Con 

 117 13.10.
2022 

452000
00-9 

2 364 904 2 837 885 31.12.2023 

 

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

19.  

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de 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: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.        21062432-1/22  din  13.10.2022           .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satul Joltai 
Localitate s. Joltai, UTAG 
IDNO 1007601004412 
Adresa UTA Găgăuzia, s. Joltai, str. Lenin, 64 
Număr de telefon 029175236 
Număr de fax 029175236 
E-mail oficial  pimaria.djoltai@mail.ru  
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Garceva  Olga, 079208034,  
pimaria.djoltai@mail.ru  

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: Nu 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției G21045DL „Reparația acoperișului Școlii” localizat în s. 
Joltai, UTA Găgăuzia 

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

- 

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

Nr: 21062432 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661760143274  
Data publicării: 01.09.2022, ora:17-32  

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://achizitii.md/ru/public/tender/21062432/lot/11597494/  

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data:nu 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

mailto:pimaria.djoltai@mail.ru
mailto:pimaria.djoltai@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661760143274
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661760143274
https://achizitii.md/ru/public/tender/21062432/lot/11597494/
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: Фонд Регионального и местного  
развития Республики Молдова 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 395 362,50 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  12 сен 2022, 22:49 
Denumirea operatorului economic  Не известно 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Почему завышено требование к годовому 
обороту предприятия в нарушение закона. 

Expunerea succintă a răspunsului  согласно решению рабочей группы по закупкам 
№ 1 от 13.09.2022 года было внесено 
изменение в документацию по присуждению на 
проведение открытых торгов на закупку работ 
по проекту G21045DL „Reparația acoperișului 
Școlii” localizat în s. Joltai, UTA Găgăuzia, ocds-
b3wdp1-MD-1661760143274 и в п.п.26, п. 16 
объявления на участие в графе 3 сумму «… 10 
000 000,00…» заменена на сумму : «5 000 
000,00», а так же внести соответствующие 
изменения в приложение № 2 Стандартной 
документации. Протокол заседания рабочей 
группы размещен на сайте https://achizitii.md/  

Data transmiterii 13.09.2022   13-57 час 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

согласно решению рабочей группы по закупкам № 1 
от 13.09.2022 года было внесено изменение в 
документацию по присуждению на проведение 
открытых торгов на закупку работ по проекту 
G21045DL „Reparația acoperișului Școlii” localizat în s. 
Joltai, UTA Găgăuzia, ocds-b3wdp1-MD-
1661760143274 и в п.п.26, п. 16 объявления на 
участие в графе 3 сумму «… 10 000 000,00…» 
заменена на сумму : «5 000 000,00», а так же внести 
соответствующие изменения в приложение № 2 
Стандартной документации. Протокол заседания 
рабочей группы размещен на сайте 
https://achizitii.md/ ,   

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

https://achizitii.md/ru/public/tender/21062432/questions  
13.09.2022  13-57 час 

5. Până la termenul-limită (data _21.09.2022, ora10_: 00), au depus oferta _2_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ÎI Zelinscaia Berta 1003605150445 Zelinscaia Berta 
2 SpeedQual Com SRL 1017605005164 Dodica Victior 

https://achizitii.md/
https://achizitii.md/
https://achizitii.md/ru/public/tender/21062432/questions
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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 

ÎI Zelinscaia 
Berta 

SpeedQual Com 
SRL 

  

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

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

+ +   

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

Document 1 prezentat prezentat   
Document 2 prezentat prezentat   
Document 3 prezentat prezentat   
Document 4 prezentat prezentat   
Document 5 prezentat prezentat   
Document 6 prezentat prezentat   
Document 7 prezentat prezentat   
Document 8 prezentat prezentat   
Document 9 prezentat prezentat   
Document 10 prezentat prezentat   
Document 11 prezentat prezentat   
Document 12 prezentat prezentat   
Document 13 prezentat prezentat   
Document 14 prezentat prezentat   
Document 15 prezentat prezentat   
Document 16 prezentat prezentat   
Document 17 prezentat prezentat   
Document 18 prezentat prezentat   
Document 19 prezentat prezentat   
Document 20 prezentat prezentat   
Document 21 prezentat prezentat   
Document 22 prezentat prezentat   
Document 23 prezentat prezentat   
Document 24 prezentat prezentat   
Document 25 prezentat prezentat   
Document 26 prezentat prezentat   
Document 27 prezentat prezentat   
Document 28 prezentat prezentat   
Document 29 prezentat prezentat   
Document 30 prezentat prezentat   
Document 31 prezentat prezentat   
Document 32 prezentat prezentat   
Document 33 prezentat prezentat   
Document 34 prezentat prezentat   
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 ÎI Zelinscaia Berta 2 436 363,22 1 + + 

SpeedQual Com 
SRL 

2 502 716,86 1 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

23/09/2022 ÎI Zelinscaia Berta Представить 
обоснование 
аномально низкой 
цены 

Ответ не представлен 

23/09/2022 SRL SpeedQual Com Представить 
обоснование 
аномально низкой 
цены 

Представлены счета на 
материалы по 
соответствующим низким 
ценам. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
ÎI Zelinscaia Berta Не представлено обоснование аномально 

низкой цены. Наше обращение 
проигнорировано. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  V□                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 
 1 cel mai mic pret 80 % 
 2 disponibilitatea materialului și a bazei tehnice 10 % 
3 furnizarea de personal calificat 5 % 
4 termen limita 5 % 

 
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 
ÎI Zelinscaia Berta operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 80 % 80  
Denumire factorul 2 10 % 9  
Denumire factorul 3 5 % 4  
Denumire factorul 4 5 % 5 98 

SRL SpeedQual Com operatorului economic 2 Total 
Denumire factorul 1 80 % 78  
Denumire factorul 2 10 % 10  
Denumire factorul 3 5 % 5  
Denumire factorul 4 5 % 5 98 

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) 
Lot 1 SRL 

SpeedQual 
Com 

1 2 502 716,86 2 502 716,86 3 003 260,23 

 
В связи с тем, что экономический оператор № 1 ÎI Zelinscaia Berta в ответ на наш запрос 
не предоставил обоснование аномально низкой цены оферты и вообще не предоставил 
никакого ответа, в соответствии с положениями п. d) части (6)  ст. 69 Закона РМ о 
государственных закупках № 131/2015, его оферта была отклонена. 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
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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  

SpeedQual Com SRL 29.09.2022, 17-43 № 245 
(оферта выиграла) 

 e-mail: alina.dodica@mail.ru  

Zelinscaia Berta ÎI 29.09.2022, 17:43, № 246 
(оферта проиграла) 

e-mail: 
berta.zelinskaya@mail.ru  

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

V 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 

 

SpeedQual 
Com SRL 

Cu capital 
autohton 

43 
12.10.2022 

45
20

00
00

-9
 2502716,86 3003260,23 31.12.2023 

 

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

mailto:alina.dodica@mail.ru
mailto:berta.zelinskaya@mail.ru
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) _______Nu____ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
               Ilia Koșulinskii 
 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 













model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[iipublice I
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 14.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Denumirba autoritilii coniractantb Primiria comunei Hinisenii Noi
Localitate 6320 s. Hrnrsenii Noi, rl Leova
IDNO 1007601004157
Adresa 6320 s.Ilrnrsenii Noi. rl Leova
Numf,r::do,teldfoil 026372236
Numfu,,de ftx
E-mail oficial hanaseniin oilv@,yaho o. com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, piiiume, telefon, e-
mail)

Popa Nicolae 076745392

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii, dC ffibuirG, aplicate lCererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisi

nAltele: [Indicatil
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr: osds-b3wdp1-md-1 662640269426
Tipul obieatuliii cohtrachilu-i::,,:, de , achizitie/
acordului-cadru

Bunuri I Serviciin Lucrdril

Ob,iectul achititiii Amenajarea terenului de joaci pentru copii
Cod CPV 45200000-9
Exfunerea. Otl$ulni/,temCiului fliiVina, alegerea
procedurii,,,:de atiibuire (1n cqzul aplicdlii oltor
proceduri decdt licitat:ia deschisd)
,Procedura, de .atiibniie:., (ie;,,,ua ]ind,iss dih Cadiil
port alului gav ernamental www. mtendir. gov. md)

Nr: osds-b3wdp1-md-1 662640269426
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -md -16626 40269 426
Data publ crrii 09.09.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl I achiziti .md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Pibbedurala fost,lncliiCn.,in planul de. 4dhizitii
publice a autoritilii Contractante

oDa lNu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:

Anuhf:,de intenliC publicat in BAP,(duhdi ) Data:
Link-ul:

Tehnici qf i.nStfumentC:,specifi cb de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizifie lticitalie
electronici nCatalog electronic

Sursa de finan{aie nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nsurse
externe; lat. surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei,fird WA) 528060,00



Data soticitflrii clarificlrilor

"ou-i."u 
oP"t"torului economic
r"""t.tl t s"ticitlrii qryElqgrT"
succinti a risPunsului

Data tranCmiterii

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

Arai"atf *rt, "tititatd Si data publicdriilffiloacelordeinformare
Sndtagi numdrul de zilelTerffifttftiltdepunere qi deschidere a

ofertelor Prelungit (duPd coz)

Modifrc[ri operate in documentalia de atribuire:

pflni la termenul-limiti (data 01.10.2022,ora-: ), au depus oferta 2

InformaliiprivindoferteledepuseqidocumenteledecalificaregiaferenteDUAEprezentate6. lnl-ormaln Pnvrnu urtst'lcr
de citre oPeratorii economici:

(Informalia privind denumirea documenteror prezentate se va indica tn conformitate cu cerinrele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preZentat' neprezent&t' nu.corespunde (tn cazul

cdnd documentut afoi't p,rizentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informaliaprivindcorespundereaofertelorcucerin{elesolicitate:

-.no,'ir""op"tatoruluieconomic

SRL Nova Nivel Gru

Denumire document SRLNovaNivel

Doc.tm"ntele ce constituie oferta

I)ocumente de calificare

ficenla de activitate

Denumirea
operatorului

economrc

Pre{ul ofertei
(fdr[ TVA)*

Cantitate qi
unitate de
m5surI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Denumirea

lotului
490000,00Lot I SRL Nova Nivel GruP



LEOCONS PLUS SRL 417180,76 + +

Lot n Operator economic I
Operator economic n

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , si va consemna prin: ,,1" in cazul corespunderii Si prin ,, -" tlt cazul necorespunderii)

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

9. Ofertm{ii respingi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul res ninserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
e!_. ..n' 

Pentru fiecare lot !
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile o

-Alte limitiiri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica\iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriulde*atribuireaplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai'bun raport calitate-pret u
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12, Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:
' (Se va completa pentru loturile care au f,ost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

pre! sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

11::,:lnatel,l:'lll,ll
Coficitilrii

Oferatorul economic ' Informa{iasolicitatl RezmCtul ffi Dilndnlui opEfatoriilui
:i:l]lit::i:::;:::; 1, ::::::::::::::::::::::::::,::gCOIIOmXC:!i::li ,::::, 'l:'::::::i!::lii ill lll]i:;:::::::

Factorii de.evaluare Vatoafea dinii,ofoffA Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea



14.

.t"t'tr".t ':: tt ' ' 'l - - --------- ------- ---- 
in cadrul procedurii de atribuire

io o"-o examiniri' evaluirii qi compara:

s-a decis:

rea contractului de achizi'tie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art' 7 1 alin' - 
lit 

-'

Atribuirea Tre{ul total
(inclusiv TVA)Prelul unitar

(fEriTVA)
Pielul total
(far[ TvA)Denumirea

oPeratorului#F
PLUS SRL

Cantitate Ei
unitate de
mlsuri -

Denumirea
lotului I

l

Amemajarea
terenului de
joaci Pentru
copii

4L7r80J6 500616,91

nn"O"-ntat-ntat".detransmitereb--ata transmiterii
D-enrr---..-.--..-..--mneaoP"tatoralui @e-mait,

Argumentare:

1s. rnformarea on""",oruo, ""o4F.",:l= :,I:,r:t ,il

finformarea operatorilor economici -impricari 
in procedu.:?. du atribuire des-rye deciziire grupului de

tuiru penrru achizifii.su ,r:t,i::(rd in c-oiformitite 'u O"u'Tu;;;;;;' St ai fegii nr' 131 din 3 iulie

ii ti ii ti nd achizi; iil e Pubtic e )

Termenul de aqteptare pentru l""htt""t", ""1t1":1fu

"t.CaIcuIaregtermeneIorprevdzute"deLegeanr.13]di.nj
iutie 2015 privind ;itiriyiii, !ybIrr,..::';;,;";;;;'*enetoriiZ'i"i*""t|uyt!"eazd 

tn conformitate

cu prevedert, ritiiiii iv capito;;i";i;"i;otirro r;r*";;ir, ai coaurui civir ar Repubticii

" = ; ;'-:;ti6Iffinuniceriiprin[ 6 zile in cazul trant

iliirout" electronice $ilsau fq4 q- - '-----------
i este

maimicra."atp'ugu'iri!i"u1^1"l.,-*3"*il;tf 
)

mal mlca (rEVor vro6*T*iiJ 
zors privind achizifile

al Legii nr. 131 din 3

iiPrin

t"iifo*" electronice qilsau fa} s - -'--' ----
6rii PrinE 11 zileincazultrar

*iifou* "1."
esata sau'rar 'row --iiait iittie iots privind
uiin. (r) al Legii nr' 13

ntractului este

egal6 sau mai 13re *{lt:ry:l}: iil"f#|; 
taart 2 6rii Printr 16 zile in cazut ne

*iif""* elec

Moldova).

17. Contractul O" n"ni'+"l""otd"l,tllll't"= h,,,..t111

termen tle

4

intrePri



operatorului
economic

nderea:
Cu

j::.

cap,,,i l
autoh'tont' ::

.. .Cu
capital

mixt/aso
ciere/
,Cu :::..: ..::::]- :

capital
striin

,: ji data :

,"cbntracti!! .,

aCordUlui.'Cadfu
tl-. ,

!t.4: l

+t,..,tr
,si.F.jlr! iiliiil

',',"i
,'l l

f:! ':,

.valabilitnte al
tontractuluila
ordului-cadir

LEOCONS
PLUS SRL

I
1

14.10.20
22

452000
00-9 417180,76 500616,91 30.04.2023

f"ljlr1 
aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii (DA/N('

Valoarea de achizilie cu TVA din contracU contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate flei MD):

(indicali suma cu WA)

Codul CP_V al lotului/loiurilor 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 n

Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n

18. Informafia prMnd achizi{ii publice durabile (achizi{ii 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)z

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

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

Conducitoml grupului de lucru pentru achizi{ii:
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Dubasarii Vechi 
Localitate s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni 
IDNO 1007601009510 
Adresa s. Dubasarii Vechi, rl. Criuelni 
Număr de telefon 024861476 
Număr de fax 024861359 
E-mail oficial  dv. primaria @gmail.com 
Adresa de internet dv. primaria @gmail.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Casian Vitalie,024861359,dv.primar@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrari de constructie a strazii “Drumul Pietii’ din s. 
Dubasarii Vechi, r. Criuleni 

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-1661777975989 
Link-ul:  
-https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661777975989 
 
-httpshttps://achizitii.md/ro/public/tender/21062471/ 
Data publicării:19.09.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://dubasariivechi.md/achizitii/ 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:17.08.2022 
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: Buget local,  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 000 000 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 - 

                                                  de  atribuire a contractului
         Nr.  2  din  14.10.2022.    

http://www.mtender.gov.md/
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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  03.10.2022, ora 09.00), au depus oferta 3 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Metnox  SRL 1006600017133 Igor  Costișa 
2. Vig-House SRL 1018600024334 Ivan Gradinari 
3. Ardan-Rut SRL 1014600021726 Ion Covali 

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 document 
Denumirea operatorului economic  

Metnox  SRL Vig-House 
SRL 

Ardan-Rut 
SRL 

  

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) - - -   

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

1. Oferta prezentat prezentat prezentat   
 
2.Cerere de participare 

prezentat prezentat prezentat   

3.Declarație privind valabilitateaofertei-60 zile 
calendaristice. 

prezentat prezentat prezentat   

4.Devizul de cheltuieli prezentat prezentat prezentat   

5.Dovadă din care să rezulte o formă de 
înregistrare în cazul persoanei juridice 

prezentat prezentat prezentat   

6.Avizul Agenției de  Suptaveghere Tehnică, 
pentru participare la licitațiile publice de lucrări 
din domeniul construcțiilor și instalațiilor, 
valabil la ziua desfășurării concursului 

prezentat prezentat prezentat   

7.Certificat privind lipsa sauexistența 
restanțelor față debugetul public național 

prezentat prezentat prezentat   

8.Declarație privind experența similară,  
minium 3 ani 

prezentat prezentat prezentat   

9.Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimii 3 ani de activitate 

prezentat prezentat prezentat   

10.Declarație privind dotările specifice, 
utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunnzătoare a contractului 
conform procesului tehnologic al lucrărilor 

prezentat prezentat prezentat   

11.Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea 
contractului însoțită de schema de încadrare 
și salarizare a personalului angajat 

prezentat prezentat prezentat   
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12.Diriginte de șantier atestat  acărui vechime 
în acest domeniu de activitate nu este mai mică 
de 
3 ani  pentru domeniile: 
* Diriginte de șantier atestatpentru domeniul 
-construcții rutiere, drumuri 

prezentat prezentat prezentat   

13.Lista subcontractanților și partea/ părțile 
din contract care sunt sunt îndeplinite de 
aceștea de atașat copii/ copiile contractului/ 
contractelor încheiat/încheiate cu 
subantreprenorii(dacă depășesc 10% din 
valoarea contractului) 

prezentat prezentat prezentat   

14.Informații privind asocierea prezentat prezentat prezentat   
15.Angajament terț susținător  financiar prezentat neprezentat prezentat   
16.Angajament privind susținerea tehnică  
și profisională a ofertantului/ grupului  de 
operatori economici 

prezentat neprezentat prezentat   

17.Declarație terț  susținător tehnic prezentat neprezentat prezentat   
18.Declarație terț susținătorprofesional prezentat neprezentat prezentat   
19.Graficul calendaristic de execuție a 
lucrărilor, cu reprezenterea grafică a 
consecutivității tehnologice, termenii de 
execuție a lucrărilorși valorificarea 
mijloacelor financiare   

prezentat prezentat prezentat   

20.Declarație privind obligațiilecontractuale 
față de alțibeneficiari 

prezentat prezentat neprezentat   

21.Perioada de mobilizare prezentat prezentat neprezentat   
22.Documente doveditoare privind 
disponibilitaea de personal atestat ăn 
domeniul securității și sănătății  în muncă.( În 
baza Legii 186/2008 securității și sănătății  în 
muncă),semnate de ofertant 

prezentat prezentat neprezentat   

23.Manualul calității prezentat prezentat prezentat   
24.Demonstrarea accesului la personal /un 
organism tehnic de specialitate, care să 
garanteze asigutarea unui control al calităţii 

prezentat prezentat prezentat   

25.Certificate de conformitate  și calitate la 
principalele materiale care conform 
proiectului de execuție și devizului de 
cheltuieli vor fi aplicate 

Prezentat 
 

prezentat prezentat   

26.Declarație referitor la perioada de 
garanție a lucrărilor 

prezentat prezentat prezentat   

27.Certificat ISO 9001:2015, 
implementarea sistemului de 
management al calității în construcții 

prezentat prezentat neprezentat   

28.DECLARAŢIE privindconfirmarea 
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 neprezentat prezentat   
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucraride constructie 
a strazii “Drumul 
Pietii’ din s. 
Dubasarii Vechi, r. 
Criuleni 

 
Metnox  SRL 

 
1 995 341,06  

 
lucrari 

+ + 

 
Vig-House SRL 

 
2 129 396,23 

 
lucrari 

- - 

 
Ardan-Rut SRL 

 
2 238 157,99  

 
lucrari 

- - 

      
Lot n Operator economic 1     

Operator economic n     
 
 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Vig-House  SRL Nu a intrunit conditiile de calificare solicitate de 

autoritatea contractanat (Primaria s. Dubasarii 
Vechi) 

Ardan-Rut SRL Nu a intrunit conditiile de calificare solicitate de 
autoritatea contractanat (Primaria s. Dubasarii 
Vechi) 

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) 
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrari de 
constructie a 

strazii “Drumul 
Pietii’ din 

s.Dubasarii  
Vechi.r. Criuleni 

  
Metnox  SRL 

 
lucrari 

 
1 995 341,06  

 
1 995 341,06  

 
2 394 409,27 

 
15. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. al LEGII Nr. 131 din 03-07- 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Metnox  SRL 06.10.2022 e-mail 

Vig-House SRL 06.10.2022 e-mail 
Ardan-Rut SRL 06.10.2022 e-mail 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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 

Metnox  SRL Cu capital 
autohton 

  67 14.10.2022 45200000-9  1 995 341,06 2 394 409,27 31.12.2023 

 

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

 

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

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. 

Primar al s. Dubasarii Vechi:      

 

        CASIAN  VITALIE                                                          __________________ 

          (Nume,Prenume)                                                                              (Semnatura)                                                   

  



1 
 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.  02      ___din   17.10.2022                   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești 
Localitate Satul Mîndrești raionul Telenești 
IDNO 1007601006302 
Adresa Satul Mîndrești raionul Telenești 
Număr de telefon 079994260 
Număr de fax 025844160 
E-mail oficial  primariamindresti@gmail.com  
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Oxana Guzun, 079994260 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reparația drumurilor publice locale în satele Mîndrești și 
Codru (variantă albă) 

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-1663671996848 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064090/  
Data publicării: 20.09.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 25.08.2022 
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: buget local] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 800000 lei 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

mailto:primariamindresti@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663671996848
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Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/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 _29.09.2022__, ora_08__:_30__), au depus oferta _5__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Fratelli Construct 1021602001005 Igor Ioxa 
2. SC S&T Prodpan 1004606004151 Stegărescu Teodora 
3. Autocaravana 1006600012552 Serghei Caraman 
4. METNOX 1006600017133 Igor Costișa 
5. Izvorul din piatră 1015609001285 Iacov Pavlovschii 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Fratelli 
Construct 

SC S&T 
Prodpan 

Autocaravana METNOX Izvorul din 
piatră 

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

 

 
Propunerea tehnică Prezentat Nu s-au 

examinat 
documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 
Propunerea financiară Prezentat Nu s-au 

examinat 
documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 
DUAE Prezentat Nu s-au 

examinat 
documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

     

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

 

 
Declarație privind 
experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

prezentat Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Certificat de 
înregistrare a 
întreprinderii / Extras 
din registrul de stat al 
persoanelor juridice 

prezentat Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 
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Certificate de calitate 
ale principalelor 
materiale utilizate 

prezentat Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Capacitatea tehnico 
profesională 

prezentat Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Declarația 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 (conform 
Ordinului MF nr. 145 
din 24.11.2020). 

prezentat Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate (anexa nr. 
13) 

prezentat Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Declaraţie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului (anexa nr. 
15) 

prezentat Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

Nu s-au 
examinat 

documentele 

(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 
Reparația 
drumurilor 
publice locale 
în satele 
Mîndrești și 
Codru 
(varinata 
albă) 

Fratelli Construct 680857,42 lei 1 corespunde Corespunde  
SC S&T Prodpan 713836,69 lei 1 Nu s-au 

examinat 
documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

Autocaravana 714469,87 lei 1 Nu s-au 
examinat 
documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

METNOX 748615,05 lei 1 Nu s-au 
examinat 
documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 
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Izvorul din piatră 777867,37 lei 1 Nu s-au 
examinat 
documentele 

Nu s-au examinat 
documentele 

* 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 
SC S&T Prodpan Prețul majorat 
Autocaravana Prețul majorat 
METNOX Prețul majorat 
Izvorul din piatră Prețul majorat 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Reparația 
drumurilor 
publice locale în 
satele Mîndrești 
și Codru 
(varinata albă) 

Fratelli 
Construct 

1 680857,42 680857,42 817028,90 

 
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  

Fratelli Construct 03.10.2022 POSTA ELECTRONICĂ 
SC S&T Prodpan 03.10.2022 POSTA ELECTRONICĂ 
Autocaravana 03.10.2022 POSTA ELECTRONICĂ 
METNOX 03.10.2022 POSTA ELECTRONICĂ 
Izvorul din piatră 03.10.2022 POSTA ELECTRONICĂ 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumire
a 

operatoru
lui  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord
ului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

FRAT
ELLI 

CONS
TRUC

T 

  
56 17.10.2022 45200000-9 

680857,4
2 lei 

817028,9
0 lei 

31.12.2022 

18.  

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): 

20.  

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

 

Nr.   04     ___din     17.10.2022          .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Schineni 
Localitate s.Schineni,raionul Soroca 
IDNO 1007601001488 
Adresa s.Schineni,raionul 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  XCererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

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

Bunuri  X Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea brichetelor din biomasă la IET din 
s.Schineni,r.Soroca 

Cod CPV 09200000-1 
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: 21065044 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1664907673104 
Data publicării:04.10.2022 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 133333,00 lei (fără TVA) 
 

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  13.10.2022, ora 15:00), au depus oferta _1__ ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1.    
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Biobrichet 
Grup 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

DUAE neprezentat    
Formular Ofertă prezentat    
Cerere de participare, 
conform anexei nr.7 

neprezentat    

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 
conform anexei nr.8 

neprezentat    

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul și 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului, conform 
anexei nr.13 

neprezentat    

Informații generale 
despre ofertant 

neprezentat    
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Capacitatea 
economică și 
financiară 

neprezentat    

Declarație privind 
conduita etică și 
neimplicarea în 
practice frauduloase și 
de corupere 

neprezentat    

Certificat de 
conformitate sau alt 
certificate ce confirmă 
calitatea produselor 
oferite –copia. 

neprezentat    

Certificat privind lipsa 
sau existența 
restanțelor față de 
bugetul FISC 

neprezentat    

Specificații tehnice 
anexa nr.22 

neprezentat    

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

Document 1     
Document n     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Achiziționarea 
brichetelor din 
biomasă la IET din 
s.Schineni,r.Soroca 

SRL Biobrichet 
Grup 

5555,55 Ofertantul se află în statutul ,, anulat,, 

     

Lot n Operator 
economic 1 

    

Operator 
economic n 

    

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Biobrichet Grup Conform art.65(4) din Legea achiziții publice 

ofertantul nu a depus într-un set comun  
propunerea tehnică,  propunerea financiară,  
DUAE 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
      

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit d.             

Argumentare:  Oferta nu au fost elaborată şi prezentată în conformitate cu cerinţele cuprinse în 
documentaţia de atribuire 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Biobrichet Grup 17.10.2022 aursachi@mail.ru 

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

 
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

        

 

17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
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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 
 
   Leșan Silvia 
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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  35/22  din  17.10.2022     
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 
Localitate Or.Cimișlia 
IDNO 1007601008915 
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 12 
Număr de telefon 024122058 
Număr de fax 024123399 
E-mail oficial  raionul.cimislia@gmail.com 
Adresa de internet https://raioncimislia.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Balaban Vladislav, 067734156, 
achizitiiraioncimislia@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Drum de acces spre s. Suric (Tronsonul din s. 
Sagaidac) 

Cod CPV 45233140-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658857509285 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658857509285?tab=contract-notice 
Data publicării:26.07.2022 

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://raioncimislia.md/wp-
content/uploads/2022/01/Planul-de-
achizi%C8%9Bii-publice-pentru-anul-2022.pdf 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4260866,20 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:raionul.cimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
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Data solicitării clarificărilor  03.08.2022, 11:33 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Bună ziua, mi se pare că poziția nr. 43 a fost luată 
dintr-un motiv greșit. Așezarea mixului asfaltic pe 
o suprafață de 6787 m2 cu mâna este 
imposibilă.Este necesar să se ia justificarea cu 
așezarea asfaltului сu mecanisme. 

Expunerea succintă a răspunsului  Pozitia respectiva prevede executarea lucrării 
mecanizat, cu utilizarea repartizatorului finisor de 
mixturi asfaltice 

Data transmiterii 03.08.2022, 15:32 
Data solicitării clarificărilor  03.08.2022, 15:24 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

De ce optati pentru licitatie electronica la lucrari de 
milioane? 

Expunerea succintă a răspunsului  Este decizia grupului de lucru, reieșind din criteriul 
cel mai mic preț. 

Data transmiterii 03.08.2022, 15:34 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 16 august 2022, ora 17:00), au depus oferta 3 (trei) ofertanți, după 
cum urmează: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Compania ”Termosistem” SRL 1003600117881 Ursu Valeriu - 
administrator 

2. SRL ”ARDAN-RUT” 1014600021726 Covali Ion - 
administrator 

3. SRL ”Vicoliv Grup” 1014600018975 Țurcanu Liviu - 
administrator 

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

către operatorii economici: 

Drum de acces spre s. Suric (Tronsonul din s. Sagaidac) 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Compania ”Termosistem” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

Propunerea tehnică Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă Prezentat 

Documente de calificare 
DUAE Prezentat 
Devizul nr 3,5,7 Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Cerere de participare Prezentat 
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Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat 
Grafic de  executare a lucrărilor Prezentat 
Declarație privind experiența similară Prezentat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Prezentat 

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

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

Informație privind asocierea Prezentat 
Angajament terț susținător financiar (dacă este cazul) Prezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) Prezentat 

Declarație terț susținător tehnic ( dacă este cazul) Prezentat 
Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) Prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor Prezentat 

Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național Prezentat 
Garanția pentru calitatea lucrărilor executate Prezentat 
Raportul financiar pentru ultimul an Prezentat 
Garanția de bună execuție Prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi Prezentat 
Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani Prezentat 

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 

Drum de acces 
spre s. Suric 
(Tronsonul 

din s. 
Sagaidac) 

Compania 
”Termosistem” 
SRL 

4857373.94 Lucrare + + 

SRL ”ARDAN-
RUT” 

4895000.00 Lucrare - - 

SRL ”Vicoliv 
Grup” 

5081218.01 Lucrare - - 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Drum de acces 

spre s. Suric 
(Tronsonul din 

s. Sagaidac) 

Compania 
”Termosistem” 

SRL Lucrări 4857373.94 4857373.94 5828848,73 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  În temeiul art.  alin. )_ lit  ).           Argumentare: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Compania ”Termosistem” SRL 04.10.2022 e-mail 
SRL ”ARDAN-RUT” 04.10.2022 e-mail 
SRL ”Vicoliv Grup” 04.10.2022 e-mail 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 





DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice I
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire E

. Nr. 1 din 12 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractanie .. .::. Primdria com. Donici
I,,ocalitate s.Donici. rl.Orhei
IDNO "': ii,,, 10Q7601007996
Adiesa s.Donici. rl.Orhei
Num[r de telefon 023st73536
Numir de fax 0235t73709
E-mail oficial ,' ,, . primaria.donici@mail.ru
Adresa de internet :,,:

Ti,ii^ 
de co4tact (nume"p'u',u* t,ldon' e- RUSU Rodica, 023 5 I 7 3 -53 6; rusu.rodica@inbox.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Cererea ofertelor de prefuri lticitatie desChisa nattelq
flndicatiJ

Procedura de achizifie repetati (dup:d cqz) ,, Nr:

ill ;';l5tJlui 
- contiacturutu' uu . aci'z4ie/ Bunuri lServicii I Lucrdri I

Obiectul achizifiei ::
:i.ititll ,::i),:tl;:t

i:l:tlt:: Sistem de apeduct satul Camencea
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivuluiltemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii'altor
proceduri decdt Iicitalia deschisd) ,

indicalPiocedura de atribiuire. (se',', va
por t al ului guv ern ameital' www.' m,

Nr: ocds-b3wdp l-MD- 1661867 1 47 162
Link-ul :https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -
MD-1661867r47162
Data public 6rii: 30.08.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati I achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md
Anunf de intenfie publicat inBAP;(dupd ca)

;tl;l

i;::

Data:

Link-ul Ns ocds-b3wd p 1 -M D- 1 661 8OT 1 47 1 62-p N -
1661867147162
Linkul https ://ach izilii.md. I r o/public/epla nl 21 0 6224 4

lir\"::: ),^"*u 
m ente s necin 

;e 
d e atri b ui re n Acord-cadru I Sistem dinamic de achizi{ie ll,icita{ie

electronicd lCataloe electronic
Sursa de finan{are 

a lBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse
externe; I Alte surse:

Valoarea estimati (ii:t, fdrd IVA) 7 300 720,00 MDL



3. Clarificiri privind
s o lic itat e c lar iJic dr i)

documentafia de atribuire: (se va compreta tn cazur tn care au fost

4' Modifie{ri operate in documentafia de atribuire: n-au fost

(Se va completa tn cazul fn care aufost operate modfficdri)

5' PAnr Ia termenul-limiti (data pfrnd1a20,09.2022 0947), au depus oferta 3 ofertan{i:

6' 
lXt#ff|i|f#fl::ilTf,liluse qi documentele de catificare qi arerente DUAE prezentate

7.



-/
:ii

rj

' oo.u'nehte d;;a;i""ib '"
s i' o 

" 
*',*" 

f;':u:i/;;:;::;:' 
i i pq Ei' n t o'

prezenmt * {.

prezentat

prezenlqt

3""::t*#'Ji:f; i'"'l;:gl;"#s.1*Tx5

ffi;ftf. 
te' Legea nr' 131 din 

'i;

prezental

Declaratia privind conduita etic6 gi 
-neimplicarea in practici frauduloase li de'

corupere :. ti'::ii.

prezentat

Formularul informativ despre ofertiniT prezentqt
Informa{ii cu priviie la obligaliile ,,,, 

. ,,,,

contractuale fata de atti beneficiari ,.

prezental

Experien[a similari Anexa nr. l2
(Documentatla Standard) '.

prezentat

i:?":l;ffi 
a caPacitnri 

i teh s ice eilsau prezentqt

Declaratie capaCitate piofesionala prezenml
'tiilii:t prezentat

prezentat

Certificat de atestare Tehnicqprofeiionata a
dirigintelui de gantier

prezentat

prezentql

.,:i' I jrr,i::
prezentat

prezentat

Raport financiar pe anul2,0[9a.0A prezentat
Lichiditate generald pentru anul i02l prezentot

,,lii

::rii

.iii

prezentat

prezental

certifi cate t s0 loo t.zoffi
ISo 45001-2015 ,i, ,.' l, . r' ,,, ,. ";'

prezentqt

prezentat

J



*-oferta este tn statutul tn astepnre
(,!*::!::,:'::t:!..*::::iea documentetor pr.ezentate se va indica tn conformitate cu cerintete din

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

1 0. Ofertanfii respinqi/descalifi ca{i:

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJJustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cosi a

8. Info rlvlta

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informalia privind "corespunderea cu cerinlele de calificore" si "Corespunderea cu speciJicatriiletehnice" , se ve consemna prin; ,,*" tn cazul corespunierili Si prin ,,_,, fn cezul necorespunderii)

9' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv;ustincarea pre{ului anormal desclzut) s-a solicitat: nu s_au solicitat

rma nd corespunderea ofertelor cu cerinfele snli t,sto.

Denumiiea lotului
Denumirpa

operatoiului
' economic

Preful ofertei
(fEra TVAI*

Cantitate qi
unitate de

,..',,1n5su;i'.

Corespundere
a cu cerinfele
de calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceLot I V & P Benefit
SRL

5476549,92
lei

I lot -.t- +

Rezmatul rispunsului

27.09.2022 V&PBenefitSRL Au fost solicitate informatii referitcrr
la clarificarea disponibilititii tehnice
; Concretizarea cifrei anuale de
afaceri qi num5rulmediu de angajafi;
Certificatele de conformitate gi
valabi litatea acestora; Argumentarea
privind preful ofertei maimic cu25%o
fatd de cel solicitat

Rlspunsul a fost primit in
termen. S-a argumentat preful gi
au fost expediate anexe
suplimentare privind dotarea
tehnicS; s-a garantat prezentarea
celorlalte certifi cate solicitate la
incheierea contractului.

Denumirea operatoiutui ia""""ric . . Motivut res pinierii/d".Alifi"Irji



(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 liturilor aferente)

13. rnforma{ia privind factorii de evaluare aplicafi: nu s-au aplicat

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

vo ta tn cazul tn care o.fertele au fost reevaluate
Motivul reeiatuliii ofertetoi
Modificirile operate

15' in urma examinlri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractulu i de achizilie publica/acordului -cadru :

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. alin. lit
Argumentare:

16' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

(Informarea operatorilo, econ@a de atribuire
lylru pentru achizilii se realizeazd fn ionfoimitie cu prevederile art. 3l

despre deciziile grupului de
al Legii nr. l3l din 3 iulie2015 privind achiziliile publice)

sau mqt calitate-cost
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

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

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea
Denum re factor*l n Ponderea

I 4. Reevaluarea ofertelor:

Denumirea totului Derrumirea
bperatorului

economic ,

'. Cantitate
gi unitate.

de misuri

Preful unitar
(rare rva,; 

,

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Sistem de apeduct satul
Camencea

V & P Benefit
SRL

1 lot 5 476 549,92
lei

5 476 549,92
lei

6 571 859,89
Iei

o'""t":';":ffTtorului Modalitatea de transmitere

V&PBenefitSRL 03.r0.2022 SIA RSAP. e-mail
Valdcongrup SRL 03.10.2022 .SIA RSAP, e-mail
DU -r OTEMCONS SKL 03.10.2022 SIA RSAP. e-mail

n cazul ?n care valoarea estimatl a ,ont.a"tutui ,st.
mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2 alin.

l6 zile in cazultrunr.iti.ii 
"o.nun[Arii 

*in
mijloace electronice gi/sau lax I

17. Termenul de aqteptare pentru incheierea contracturui:



(selectayi termenul d: .o!l?!'*e- respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legeo nr. I3I din 3
'::'7::::r!::i"''l,i'*";!/: f;ul:::r:j:/:,;: |,,y;;;;:r' asteytare, se erectueazd in conrormitatecu prevederire TITLULU M capitorur I (carcurar* rir*Trr1r,l';;";:lo:it;ttr:,:f :fH:#{;::,Moldova).

fr3-l"lo-lt.d-" ^lu"*;U:i1i:['#lJT:l"il';1tTffi"i:,f:ff:,::Stl;, {;.*^*,; #;XT|"'1T X.',:.T;il:?!T",;
l,;,:"1il;,,1i,l.,ii;i#l*:""::i:*f ;l-**i*hy."i#.ixT'''H"#11".ff ;:1,,':;i::;#fi
iH"rT"T.t::Hl.,1l:::":"J o._."it"'"i"'i"",;;;ffi,;Jffi:l#;l#,.,",Ti,i:Hl;

3:nTH:li,ilT,li$::?:lr::':1":*p?i+;;il;;";#*".-;1"1ffi#;
l;:"I::::::"^ 3,::.,l""se1mrr g"rp"i 

-a 
u ru cru pen t"" ".nllif,'XHffi[; inea desfrguririi

Conducitorul grupului Ou tu""u pentru-ichizitii: vigoare.

alLegiinr. 13lai"@ nllzileina
mUloace electronice qi/sau fax uIn cazul in care 'atoareu@egall sau mai mare dec6t pragurite p.euaru @ la art.2alin (3) al Legii nr. t: t Oio iiuli. )Or i priuinO

l ll ziletoc
rnijloace electronice gi/sau fax r 

-- I

J 16 zile in c
rnijloage electronice qi/sau fax a

I 8. Con tractul d e achlr:ifie / aco rd ul-cadru incheiat:

Teimen de
valabilitate al
bontraCtului/

.'"tH$ll"'

{hffitrffi#g}

V&PBenefitSRL
24 12.10.2022 4s200000_9 5476549,92

lei
6 571859.89 31.12,2023

nn prezenta dare de sea
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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.       2 ___din      10.10.2022          .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Cărbuna, raionul Ialoveni  
Localitate s.Cărbuna, raionul Ialoveni  
IDNO 1009601000083  
Adresa s.Cărbuna, raionul Ialoveni MD 7713  
Număr de telefon 0268 65236, 0268 65238  
Număr de fax 0268 65238  
E-mail oficial  сarbunaprimaria@gmail.com  
Adresa de internet -  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cecoi Constantin, primar, 0268 65236, 
constantin.cecoi.81@mail.ru 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Reconstrucția acoperișului şi termoizolarea 
exterioară a sediului Primăriei din s.Cărbuna cu 
amenajarea teritoriului 
 

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:  21062310 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1661494504873  
Data publicării:26.08.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661494504873
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Valoarea estimată (lei, fără TVA)  1 124 490,00 
 
 

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 21.09.2022, ora 10:00 ), au depus oferta  8 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 „VELEMAX ENGINEERING” SRL        1015600010149 Octavian CRESTIN 
2 „RENECONS” SRL         1015600026762 Popescu Sergiu 
3 „TOPIMOBIL” SRL         1003600122566 Covrig Boris 
4 „DATACONS SERVICE” SRL        1012605001057 Badan Igor 
5 „BIOENERG CONSTRUCT” SRL         1014600001573 Foalea Cornel 
6 „IDEAL CRISLUCI” SRL         1020608000025  Dilan Valerian 
7 „SV REGAL CONSTRUCT” SRL        1009600000754 Toaca Simion 
8 „VIC DAR COM” SRL        1022600023727 Ion OBREJA 

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

Denumirea 
operatorilor economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 
„VELEMAX ENGINEERING” SRL           +          +          +  
„RENECONS” SRL           +          +          +  
„TOPIMOBIL” SRL           +          +          +  
„DATACONS SERVICE” SRL          +          +          +  
„BIOENERG CONSTRUCT” SRL          +          +          +  
„IDEAL CRISLUCI” SRL          +          +          +  
„SV REGAL CONSTRUCT” SRL          +          +          +  
„VIC DAR COM” SRL          +           +          +  

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

Denumirea 
operatorului 

economic 

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 
conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 
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Reconstrucția acoperișului 
şi termoizolarea exterioară 
a sediului Primăriei din 
s.Cărbuna cu amenajarea 
teritoriului 
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„VELEMAX ENGINEERING” 
SRL   + + + + + + + + + + + 
„RENECONS” SRL   + + + + + + + + + + + 
„TOPIMOBIL” SRL   + + + + + + + + + + + 
„DATACONS SERVICE” SRL  + + + + + + + + + + + 
„BIOENERG CONSTRUCT” SRL  + + + + + + + + + + + 
„IDEAL CRISLUCI” SRL  + + + + + + + + + + + 
„SV REGAL CONSTRUCT” SRL  + + + + + + + + + + + 
„VIC DAR COM” SRL  + + + + + + + + + + + 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Reconstrucția 
acoperișului 
şi 
termoizolarea 
exterioară a 
sediului 
Primăriei din 
s.Cărbuna cu 
amenajarea 
teritoriului 

„VELEMAX ENGINEERING” 
SRL  

877 094,35 1 obiect        +        + 
„RENECONS” SRL  898 181,96 1 obiect        +        + 
„TOPIMOBIL” SRL  918 753,36 1 obiect        +        + 
„DATACONS SERVICE” SRL 839 814,80 1 obiect        +        + 
„BIOENERG CONSTRUCT” 
SRL 

808 335,03 1 obiect        +        + 
„IDEAL CRISLUCI” SRL 784 156,90 1 obiect        +        + 
„SV REGAL CONSTRUCT” 
SRL 

999 302,90 1 obiect        +        + 
„VIC DAR COM” SRL 1 107 245,34 1 obiect        -        - 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

22.09.2022 „IDEAL CRISLUCI” SRL justificarea prețului  
scăzut 

Răspunsul nr.5 din 22.09.2022 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„VELEMAX ENGINEERING” SRL  Preţ mai mare 
„RENECONS” SRL  Preţ mai mare 
„TOPIMOBIL” SRL  Preţ mai mare 
„DATACONS SERVICE” SRL Preţ mai mare 
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„BIOENERG CONSTRUCT” SRL Preţ mai mare 
„SV REGAL CONSTRUCT” SRL Preţ mai mare 
„VIC DAR COM” SRL Preţ mai mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot V        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite 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) 
Reconstrucția 
acoperișului şi 
termoizolarea 
exterioară a 

„IDEAL 
CRISLUCI” SRL 

 
1 obiect 

 
784156.90 

 
784156.90 

 
940582,30 
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sediului Primăriei 
din s.Cărbuna cu 
amenajarea 
teritoriului 
 
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  

„VELEMAX ENGINEERING” SRL  29.09.2022  e-mail,  poștă,  
„RENECONS” SRL  29.09.2022 e-mail,  poștă, 
„TOPIMOBIL” SRL  29.09.2022 e-mail,  poștă, 
„DATACONS SERVICE” SRL 29.09.2022 e-mail,  poștă, 
„BIOENERG CONSTRUCT” SRL 29.09.2022 e-mail,  poștă, 
„IDEAL CRISLUCI” SRL 29.09.2022 e-mail,  poștă, 
„SV REGAL CONSTRUCT” SRL 29.09.2022 e-mail,  poștă, 
„VIC DAR COM” SRL 29.09.2022 e-mail,  poștă, 

(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 □ 
V  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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„IDEAL 
CRISLUCI” 

SRL 

Cu capital 
autohton 

 

52 10.10.2022 

45
20

00
00

-9
 

78
41

56
.9

0 

94
05

82
,3

0 

10.07.2023 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
 
  

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 















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

Nr. 98/22 din 17 octombrie 2022

1 Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorititii contractante Procuratura Generald Republicii Moldova

Localitate mun. Chisindu

IDNO 1006601003865

Adresa bd Stefan cel Mare ri SIbnt, 73

Numir de telefon 022828373

Numir de fax 022828374

E-mail proc- gen@procuratura.md

Adresa de internet www.procuratura.md

Persoana de contact Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazal tn cate au fost solicitate clariJicdri)

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie Deschisd

Lucrdri

Hd iei xerograficd A4
30100000-0

https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3wdp I -

MD-t662625639534
Data publicdrii: conform SIA RSAP

achizitii.md
Da

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

h|ro J I pr o cur atur a.md I f/.e I 2022 -0 1 - 1 4

Plan ach izitii 2022.Pdf

httos ://tender. gov.md/ro/baP

Buset de stat

tei, fdrd TVA) 428



Denumirea operaton[lui economic

Expunerea succinti a solicitirii de

elarificare
Expunerea succinti a rispunsului

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cdzul in cdre au fost operate modiJicdri)

5. PinI la ternenull-limit5 (data 30 septembrie 2022, ora 10:00 ), a fost depuse 2 oferte:

Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE

prezentate de cIllre operatorii economici:
6.

7.

(lrf"r*"11, prl"lr,l d"-ru*i* dii,*rt"loryrezentate se va indica in conformitate cu cerinlele
'dii 

docu'me)n1ia de atribuire qi se va consemna pnn: prezentat, neprezental, nu corespunde (tn

Rezumatul modificir:ilor
Publicate in BAP/alne mijloacelor de
informare (dupd caz)

Termenlimitl de depunere gi deschidere
a ofertelor prelungit (dupd caz)

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/adm inistratorii

S.R.L."Radop-Opt" 100360005021 8 Nicolai Perqin

S.R,L."CARTNORD" 1003600086213 Vitali Erulevici

Denunirea operatorului economic

Denumire document S.R.L,"CARTNORD"S.R.L."RadoP-OPt"

Documentele ce constituie oferta
(lle va consmna prin: prezentat' neprezentat' nu corespunde)

Garanlie de bund execu{ie (se stabilegte
contractului adiudecat

Certificat privind lipsa sau existenla restantelor

Ultimul raport financiar
Certificat de conformitate sau alt certifcat echivalent

cazul cdnd doiumentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de caliJicare)



8. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

{f;;*ul utili"drii lici^'rtuafiei etn"tronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Cloiespunderea cu cerinlele le calificare" si "9::':O::!::t fi,
';;!",,;;;;;';;;;"':,";;;;;;;';;ii p,i",',,*" tn ciut corespunderii qi prin "'" in cazut

necorespunderii)

9. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusive justificarea pre{ului

anormal de scizut) s-a solicitat:

10. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scAzut

12, Reevaluarea ofertelor:

fi, ,oioipt"n n cazul tn care ofettele au fost reevaluate repetat)

13. in urma examinlri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizi(ie publici/acordului-cadru:

in cadrul Procedurii de



.Denumirea
0peratorulut

economic

Cantitate

$i unitate
de

misurd

Pre{ul
unitar
(fhri
TVA)

Preful total
(fArA TVA)

HAriei
xerograJicd
A4

S.R.L."Radop-Opt" 5 700 12,50
413 250,00

495 900,00

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

nr,96122 din 03 octombrie 2022:

3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

incheierea contractului:

in procedura de atribuire despre deciziile grupului

tle lucru pentru achizitii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr' I 3 I din

krmenelor prevdzute de Legea nr' 
.13 

1 din
'3 

iutie i015 privincl achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptarc, se efectueazd.in 
.

conformitate cu prevet{erile TITLuLuI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil

al Republicii Moldova).

l6.Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

lT.Informa{ia privinril achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd

doar in cazul ti care ,la proceduia de achizi1ie publicd au fost aplicate critetii de durabilitate Ei

S.R.L."Radop-Opt" 4 octombrie2j22 Scrisoarea de informare
nr.26-9d122-63

S.R.L."CARTNORNI" 4 octombrie2l22 Scrisoarea de informare
nr.26-9d122-63

{ Tarrnpn||l .le rsfenfare nentru lncnelefga C on

in cazul in care valoarea estimatd a

contractului este mai micd decdt pragurile

prev[zute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
i iulie 2015 nrivind achizitiile publice

r' 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice qi/sau lax
11 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin

miiloace electronice qi/sau fax o

in cazul in care valoarea estimatd a

contractului este egal5 sau mai mare decdt

pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 20.15 privind achiziliile
publice

1 I zile in cazul transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice Ci/se.u&f tr 

-

16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax I

Tdrmei de
valabilitate
al
contractului/

S.R.L."Radop-OPt" 68/22
din 17.1.0.2022 30100000-0 413 250,00 49s 900,00 31..12.2022



s-a incheiat contrdct/contracte pentru lot/loturi penlru care aufost aplicate criterii de
durabilitatd:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru
incheierea contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptAnd cazurile prevdzute de
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd in
cozul depunerii contestaliilor Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost
examinate Si solulionate.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:
Marcel DIMITRA$
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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.   01_din 17 octombrie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii 
Informaţionale” 

Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1008600032684 
Adresa MD-2028, str. Academiei, 5A, mun. Chişinău 
Număr de telefon 022-28-98-47, 022-28-87-58, 022-28-87-59 
Număr de fax 022-28-98-49 
E-mail oficial  info@idsi.md  
Adresa de internet www.idsi.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Lemeț Elizaveta 

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 Echipament informatic 
Cod CPV 32500000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Suma estimată se încadrează în limitele stabilite 
pentru aplicarea procedurii Cererea ofertelor de 
prețuri 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663329662780  
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063877/  
Data publicării: 16 septembrie 2022 

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

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

   Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://idsi.md/planuri-achizitie  

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: [autogestiune] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 349400,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063877/
https://idsi.md/planuri-achizitie
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Data solicitării clarificărilor  16 septembrie 2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare De ce au fost indicate dimensiuni exacte pentru 

server 4.29 x 43.46 x 70.7 cm 
Expunerea succintă a răspunsului  La indicarea dimensiunilor serverului s-a luat in 

calcul posibilitatea de a-l putea monta in dulapurile 
deja existente, impreuna cu alte servere existente. 
Posibil ca serverele pe care le aveti in vedere au 
48.5CM cu tot cu urechile de montare, sau cu chit-
ul de montare. Daca dimensiunea serverului, fara 
urechiusile de montare constituie 43.46CM atunci 
se va incadra in cerintele tehnice mentionate 

Data transmiterii 19 septembrie 2022 
 

Data solicitării clarificărilor  20 septembrie 2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Care este adîncimea rack-ului în care va fi montat 

serverul 
Expunerea succintă a răspunsului  Marimile au fost specificate pentru a corespunde 

infrastructurii deja existente si pentru a nu crea 
probleme de cablare, si alte probleme de montare si 
mentenanta. Va rugam sa dati oferta pentru ceea ce 
aveti. In final vom studia documentatia oferita de 
dvs. si cea de la producator, pentru echipamentul 
propus de dvs. Astfel vom analiza daca serverul 
propus se incadreaza in infrastructura deja 
existenta. 

Data transmiterii 21 septembrie 2022 
 

Data solicitării clarificărilor  21 septembrie 2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Ați solicitat parametri de frecvență pentru un 

procesor deja învechit (Intel® Xeon® Gold 6248R 
Processor Launched Q1&apos;20) care nu mai este 
în producție. Vă rugăm să modificați cerințele 
procesorului pentru a putea fi oferite modelele 
actuale. În acest moment, procesoarele au mai 
multe nuclee și memorie cache, dar la o frecvență 
mai mică, ceea ce oferă în cele din urmă 
performanțe mai bune. 

Expunerea succintă a răspunsului  Desi nu am găsit informație oficială că modelul 
indicat de CPU ar fi scos din producție, puteti 
propune procesoare, care sa fie la fel de productive, 
sau mai puternice. Totodata va rugam sa va 
asigurati ca procesoarele propuse sint suportate de 
catre sistemele de operare mentionate in 
specifiicatiile tehnice ale serverului. 

Data transmiterii 22 septembrie 2022 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (“26”septembrie 2022 ora 17:55), au depus oferta, 5 (cinci) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1.  BTS Pro” S.R.L. 1008600061565 Asociați 
Bălănuță Marin 
Alexandr Suvorov 
Administrator 
 

2.  I.C.S. Reliable Solutions Distributor 
S.R.L. 

1010600010328 Asociați 
Balint Dumitru Razvan  
Administrator 
Vitalie Birsan 

3.  S&T Mold 1002600033173 Asociați 
KONTRON AG 
Popescu Onisim 
Administrator 
Moșanu Ecghenii 

4.  „Accent Electronic” SA 1003600023124 Russu Vladimir 
Ladîghina Nina 

5.  TRIOMAC SRL 1006606001224 Asociați 
Constantin Alexandru 
Malairau Sergiu 
Administrator 
Constantin Alexandru 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
BTS Pro” 

S.R.L. 
I.C.S. 

Reliable 
Solutions 

Distributor 
S.R.L. 

S&T Mold „Accent 
Electronic” SA 

TRIOMAC 
SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

     

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
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Cerere de participre prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Ultimul Raport 
financiar înregistrat 
la BNS 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Extras din Registru 
de Stat a persoanei 
juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
conformitate sau alt 
certificat ce 
confirmă calitatea 
bunului oferit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat/document 
care ar confirma că 
echipamentul nu 
este refurbished 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat/document 
care ar confirma 
numărul de 
înregistrare ca 
producator de 
echipamente 
electrice și 
electronice (EEE) 
în conformitatea cu 
HG 212/2018 

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 
Lot 1 
Server 

„BTS Pro” S.R.L. 169 488,70 1 buc + + 
I.C.S. Reliable 
Solutions Distributor 
S.R.L. 

224 820,00 1 buc + + 

S&T Mold 226 500,00 1 buc + + 
Accent Electronic 284 216,67 1 buc + + 

Lot 2  
Baterii UPS 

„BTS Pro” S.R.L. 80 420,00 6 buc + + 
Accent Electronic 80 421,67 6 buc + + 
TRIOMAC SRL 69 100,00 6 buc + + 

Lot 3 
Laptop 

„BTS Pro” S.R.L. 26 928,00 2 buc + - 
Accent Electronic 43 310,00 2 buc + + 
TRIOMAC SRL 48 160,00 2 buc + + 

Lot 4 
Ap WiFi 

„BTS Pro” S.R.L. 15 576,00 10 buc + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

05.10.2022 „BTS Pro” S.R.L. Confirmarea numărului 
de sloturi pentru 
module RAM. În ofertă 
au fost indicate 24, 
conform specificației 
tehnice solicitate, dar în 
documentul plasat pe 
site-ul oficial de la 
DELL sunt indicate 16 
sloturi 

Confirmăm cantitatea de 16 sloturi 
RAM la echipament oferit. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„BTS Pro” S.R.L., lotul 3 1. CPU oferit este Ryzen 7 vs I7. 

2. RAM instalat: 8GB vs 16 GB ceruti. 
3. Display 15.6" vs 16" 

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 

Lotul 1 Lotul 2 Lotul 3 Lotul 4 

Valoarea 
din ofertă 

Punctajul 
calculat 

Valoare
a din 
ofertă 

Punctajul 
calculat 

Valoare
a din 
ofertă 

Punctaju
l calculat 

Valoare
a din 
ofertă 

Punctaju
l calculat 
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„BTS Pro” S.R.L. 99  88.74  Total  100 
Prețul ofertei 80 169 488,70 80 80 

420,00 
69100/ 
80420= 
68,74 

  15 576,0 80 

Calitatea, inclusiv 
avantajele tehnice 
și caracteristicile 
funcţionale ale 
bunului 

18 CPU- 5 
RAM- 4 
HDD -5 

Altele(randa
ment și 
vechime 

morală) - 3 

17  18 Nu 
corespun

de 
cerintelor 
tehnice 

 corespunde 
cerintelor 
tehnice 

18 

Certificarea privind 
sistemul de 
management, 
inclusiv producator 
EEE  în 
conformitatea cu 
HG 212/2018 

2 Certificat 
EEE 

prezentat 

2  2    2 

I.C.S. Reliable Solutions 
Distributor S.R.L. 78.32  Total  Total  Total 

Prețul ofertei 80 224 820,00 169488,7
/ 

224820*
80= 

60,32 

      

Calitatea, inclusiv 
avantajele tehnice 
și caracteristicile 
funcţionale ale 
bunului 

18 CPU- 4 
RAM- 4 
HDD -5 
Altele- 3 

16       

Certificarea privind 
sistemul de 
management, 
inclusiv producator 
EEE  în 
conformitatea cu 
HG 212/2018 

2 Certificat 
EEE 

prezentat 

2       

S&T Mold 74.86  Total  Total  Total 
Prețul ofertei 80 226 500,00 16948

8,70/ 
226500*

80= 
59,86 

      

Calitatea, inclusiv 
avantajele tehnice 
și caracteristicile 
funcţionale ale 
bunului 

18 CPU- 2 
RAM- 4 
HDD -5 

Altele – 2 
 

13       

Certificarea privind 
sistemul de 

2 Certificat 
EEE 

2       
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management, 
inclusiv producator 
EEE  în 
conformitatea cu 
HG 212/2018 

prezentat 

Accent Electronic 65.71  88.74  100  Total 
Prețul ofertei 80 284216,67 169488,7

0/ 
284216,6

7*80= 
47,71 

80421,6
7 

69100/ 
80421,67= 

68,74 

43310,00 80   

Calitatea, inclusiv 
avantajele tehnice 
și caracteristicile 
funcţionale ale 
bunului 

18 CPU- 4 
RAM- 4 
HDD -5 
Altele- 3 

16 corespun
de 

cerintelo
r tehnice 

18 CPU- 5 
RAM- 5 
HDD -5 

Altele - 3 

18   

Certificarea privind 
sistemul de 
management, si 
producator EEE  în 
conformitatea cu 
HG 212/2018 

2 Certificat 
EEE 

prezentat 

2  2  2   

TRIOMAC SRL Total  100  92  Total 
Prețul ofertei 80   69 100,0

0 
80 48 160,0

0 
43310/48
160*80=7

2 

  

Calitatea, inclusiv 
avantajele tehnice 
și caracteristicile 
funcţionale ale 
bunului 

18   corespun
de 

cerintelo
r tehnice 

18 CPU- 5 
RAM- 5 
HDD -5 

Altele - 3 

18 
 

  

Certificarea 
privind sistemul de 
management, 
inclusiv producator 
EEE  în 
conformitatea cu 
HG 212/2018 

2   Certifica
t EEE 

prezentat 

2 Certificat 
EEE 

prezentat 

2   

 

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1 
Server 

„BTS Pro” 
S.R.L. 

1 buc 169 488,70 169 488,70 203 386,44 

Lot 2  
Baterii UPS 

TRIOMAC 
SRL 

6 buc 11516,67 69 100,00 82 920,00 

Lot 3 
Laptop 

-     

Lot 4 
Ap WiFi 

„BTS Pro” 
S.R.L. 

10 buc 1557,60 15 576,00 18 691,20 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit d) pentru lotul 3, “ofertele depuse depăşesc cu 30% valoarea estimată a 
achiziţiei, calculată conform prezentei legi;”             

Argumentare: Oferta perezentată pentru lotul 3 de „BTS Pro” S.R.L. nu corespunde cerințelor 
tehnice, iar alte 2 oferte pentru acest lot depășesc cu 100% valoarea estimată a achiziţiei. Pentru lotul 3 
vom verifica și ajusta valoarea estimată și vom iniția achiziția prin contract de valoare mică. 

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

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

BTS Pro” S.R.L. 07.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
I.C.S. Reliable Solutions 
Distributor S.R.L. 

07.10.2022 SIA RSAP, e-mail 

S&T Mold 07.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
„Accent Electronic” SA 07.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
TRIOMAC SRL 07.10.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

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).â 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumire
a 

operatorul
ui  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„BTS Pro” 
S.R.L. 

Cu capital 
autohton 01/ COP 17.10.2022 32500000-8 185 064,70 222077,64 31.12.2022 

TRIOMA
C SRL 

Cu capital 
autohton 02/ COP 17.10.2022 32500000-8 69 100,00 82920,00 31.12.2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții 

Dr. Mihail GUZUN                                                                                ________________ 
   (Nume, Prenume)               (Semnătura) 
 L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 31 din 17.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □ Servicii □ Lucrări□  

Obiectul achiziției Lucrări de conectare la sursa alternativă de alimentare cu energie 
electrică după grupul electrogen 

Cod CPV 
  
45200000-9 

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

- 

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

Nr. MD-1663941458264 
Link-ul:  
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064391/lot/11601843/ 
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) 625 000,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 

Data solicitării 
clarificărilor 

Denumirea 
operatorului 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare Expunerea succintă a răspunsului Data transmiterii 

mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663941458264
https://achizitii.md/ro/public/tender/21036747/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21036747/
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economic 
     

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe 
SIA RSAP/ electronic 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

5. Până la termenul-limită (data 11 octombrie 2022, 10:00), au depus oferta 1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
Administratorii 

1. “FORTITUDO” SRL 1003600044259 Valentina VAREAGHIN 

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

Denumire document Denumirea 
operatorului economic 
“FORTITUDO” SRL 

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

DUAE  prezentat 
Formularul ofertei prezentat 
Informații generale despre ofertant prezentat 
Devizele locale aferente ofertei  prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor prezentat 
Manualul Calității prezentat 
Lichiditate generală conform IPO14 prezentat 
Garanţia pentru ofertă 1% prezentat 
Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul public 
național (eliberat de Inspectoratul Fiscal) prezentat 

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau 
alte mijloace financiare  prezentat 

Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit prezentat 

Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea 
contractată, pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea 
contractului ce urmează a fi atribuit 

prezentat 

Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau 
serviciilor/lucrărilor similar prezentat 

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

Informații privind asocierea prezentat 
Certificatul de atestare tehnico – profesională a dirigintelui de șantier prezentat 
Informații generale despre ofertant 
(adresa juridică, date bancare, etc.) prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat 
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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 

Lotul 1: Lucrări de 
conectare la sursa 

alternativă de 
alimentare cu energie 
electrică după grupul 

electrogen 

“FORTITUDO” SRL 614 471,26 31 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 sunt 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Reevaluarea ofertelor: nu sunt. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 

D
en

um
ir

ea
 

op
er

at
or

ul
ui

 
ec

on
om

ic
 

Denumirea serviciului/bunului 
U/M 

Cantit
atea 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 
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Lotul 1: Lucrări de 
conectare la 
sursa alternativă 
de alimentare cu 
energie electrică 
după grupul 
electrogen 

“F
O

R
TI

TU
D

O
” 

SR
L 

Lucrări de conectare la sursa 
alternativă de alimentare cu 
energie electrică după grupul 
electrogen 

31 
buc 614 471,26 737 365,51 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“FORTITUDO” SRL 12.10.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-7850 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

“FORTITUDO” 
SRL 

Nr. 78 din 
17.10.2022 45200000-9 614 471,26 737 365,51 31.12.2022 

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții: 
 
                                                                                Igor BIVOL ______________LȘ 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1662472643981/01 din 17.10.2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satului Musteata 
Localitate s. Musteata 
IDNO 1007601002728 
Adresa s. Musteata, rnul Falesti 
Număr de telefon 067611223 
Număr de fax  
E-mail oficial  rotari1957@mail.ru  
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Constantin Cuibari, primarul satului Musteață 

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 extindere a iluminatului public stradal în 
satul Musteaţă, raionul Făleşti 

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-1662472643981 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662472643981?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: 
 

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: Fondul Național de 
Dezvoltare Regională și Locală 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 802 559,00 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  06.09.2022 / 18:18 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Care sunt stabdardele de referinta, nivelul de 

iluminat care trbuie atis, calitatea iluminatului? 
Expunerea succintă a răspunsului  Realizarea cerințelor iluminarii nu asigură în mod 

necesar un iluminat bun de calitate. Calitatea și 
cantitatea de iluminare sunt importante pentru a 
produce un mediu de iluminare confortabil, 
productiv și plăcut din punct de vedere estetic. 
Calitatea sistem de iluminare se referă, dar nu se 
limitează la, aspecte ale iluminarii, cum ar fi 
culoarea corespunzătoare, uniformitatea bună, 
luminanțele corespunzătoare ale suprafeței 
camerei, controlul luminozității adecvate și 
strălucirea minimă. 

Data transmiterii 08.09.2022 / 13:21 
  
Data solicitării clarificărilor  08.09.2022 / 11:07 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform 2.4.14. si a tabelului 2.4.1. din NAIE 

(ПУЭ), sectiunea minima a conductorilor LEAI in 
conditiile de rezistenta mecanica, trebuie sa fie de 
25mm2 pentru retele magistrale. In aceste conditii 
oricare ofertant va trebui sa incalce aceasta norma 
pentru a putea pune in exploatare instalatia realizata 
in baza proiectului. Va rugam sa ajustati 
documentatia in conformitate cu normele in vigoare 
pe teritoriul RM. 

Expunerea succintă a răspunsului  Sectiunea transversală minimà a miezului purtător, 
pe magistrala LEAl, pe o ramură liniară din LEAl 
este 25mm2, dar sectiunea transversalà minimà a 
miezului pe ramurile de la LEAl este de 16 mm2. 
Iesirea din postul de transformare se va efectua 
prin cablu SIP-5 2x25 (precum este stipulat in 
proiect) pana la panoul de dirijare, această 
portiune este magistrală a LEAl. De la panoul de 
dirijare, corpurile de iluminat vor fi alimentate 
prin cablu SIP-5 2x16 si aceasta portiune este deja 
o ramură a LEAI. In proiect sunt si extinderi a 
iluminatului existent care este efectuat prin cablu 
SIP-5 2x16, in acest caz nu ne putem conecta la 
această line cu un cablu de sectiune mai mare 

Data transmiterii 08.09.2022 / 19:39 
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Data solicitării clarificărilor  09.09.2022 / 13:43 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Este evident ca interpretati normele asa cum v-ar 

conveni dar curios daca aveti proiectul verificat de 
un verificator care si-ar asuma responsabilitatea 
pentru corectitudinea solutiei de proiect cu referire 
la sectiunea aleasa. Conform 2.4.3 NAIE: 
Magistrala este sectorul de linie de la postul de 
transformare pana la ultimul pilon. 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform celor menționate mai sus, va informam, 
caietul de sarcini pentru obiectul respectiv este 
elaborat conform proiectului tehnic, care este 
verificat și expertizat, respectiv oferta (devizele de 
cheltuieli formularele 3,5,7) se elaborează in 
corespundere cu cerintele din caietul de sarcini. 

Data transmiterii 10.09.2022 / 10:35  
  

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 10:00), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. FCI "Capital" SRL 1003605002810 Igor Galciuc 
2. Alfa Electro-Montaj Grup 1010600017752 Barcaru Nicolae 
3. New Future Tech  1020600014693 Mihail Ciumasu 
4. SA"Electromontaj-Nord" 1003602007238 Ciobanu Galina 
5. ENERGIA SRL 1003602021250 Babii Carolina 
6. SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii Rotari 

 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

FCI "Capital" 
SRL 

Alfa Electro-
Montaj Grup 

New Future 
Tech 

SA"Electro
montaj-
Nord"  

ENERGIA 
SRL 

SRL 
Zepto  

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

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

PREZENTAT  
    

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

Cerere de participare la 
procedura de achiziție 
Conform anexei nr. 7 
la documentația 
standart  confirmată 
prin semnătura 
electronica a 
participantului  

PREZENTAT  

    

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
/Conform anexei nr. 8 
la documentația 
standart  confirmată 
prin semnătura 
electronica a 
participantului  

PREZENTAT  

    

Declaraţie privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării  pentru 
participarea la 
activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări 
criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani. 
/Conform formularului 
aprobat prin ordinul 
Ministerului Finanțelor 
nr. 145 din 24 
noiembrie 2020  - 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT  

    

Grafic de  executare a 
lucrărilor /Conform 
anexei nr. 10 la 
documentația standart  
confirmată prin 
semnătura electronica 
a participantului 

PREZENTAT  

    

Declarație privind 
experiența similară 
conform obiectului 
achiziției /Conform 
anexei nr. 12 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului, 
(anexate contracte 
încheiate însoțite de 

PREZENTAT  
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procese verbale la 
terminarea lucrărilor) 
Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate /Conform 
anexei nr. 13 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT  

    

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului / Conform 
anexei nr. 14 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT  

    

Recomandări la 
contractele prezentate 
pentru demonstrarea 
lucrărilor similare 
executate în ultimii 5 
ani /Minim 2 
recomandări/ Copie 
confirmată / Semnată 
electronic 

PREZENTAT  

    

Declarație privind 
personalul de 
specialitate 
propus/propuşi pentru 
implementarea 
contractului /Conform 
anexei nr. 15 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT  

    

Lista 
subcontractanților și 
partea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de către 
aceștia/Conform 
anexei nr. 16 la  
documentația standard 
nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 

PREZENTAT  

    

Informație privind 
asocierea Conform 
anexei nr. 17 la  
documentația standard 

PREZENTAT  
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nr.69 din 7 mai 2021 – 
confirmat prin 
semnătura electronică 
a participantului 
Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică 
/Copie confirmată / 
Semnată electronic 

PREZENTAT  

    

Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani  
/(minim 2 000 000,00 
lei) Confirmată / 
Semnată electronic 

PREZENTAT  

    

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal 
/Copie confirmată / 
Semnată electronic 

PREZENTAT  

    

Ultimul raport 
financiar /Copie 
confirmată / Semnată 
electronic 

PREZENTAT  

    

Certificat de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras  
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 
Copie confirmată / 
Semnată electronic 

PREZENTAT  

    

Certificat de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier – 
domeniu Instalații și 
rețele electrice /Copie 
confirmată / Semnată 
electronic 

PREZENTAT  

    

Prospect tehnic/fisa de 
catalog aparat de 
iluminat in limba 
romana Document care 
atestă 
respectareavcondiţiilor 
tehnice a corpurilor de 
iluminat / Copie 
confirmată / Semnată 
electronic 

PREZENTAT  

    

Certificat de 
conformitate emis de 
un organ terţ acreditat  
Document care atestă 
respectarea condiţiilor 
tehnice a corpurilor de 
iluminat / Copie 
confirmată / Semnată 
electronic 

PREZENTAT  

    

Certificat de garanţie 
corporilor de iluminat / 
Document care atestă 
respectarea condiţiilor 
tehnice a corpurilor de 

PREZENTAT  
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iluminat / Copie 
confirmată / Semnată 
electronic  
Raport de încercari 
fotometrice  fiecare tip 
de aparat de iluminat, 
emis de un organ  
recunoscut. /  
Document care atestă 
respectarea condiţiilor 
tehnice a corpurilor de 
iluminat / Copie 
confirmată /Semnată 
electronic 

PREZENTAT  

    

Raport din Dialux cu 
fisierele corpurilor de 
iluminat, conform 
cerintelor din Caietul 
de sarcini / Copie 
confirmată / Semnată 
electronic 

PREZENTAT  

    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
extindere a 
iluminatului 
public 
stradal în 
satul 
Musteaţă, 
raionul 
Făleşti 

FCI "Capital" SRL 552 904,70 1/buc + + 
Alfa Electro-Montaj 
Grup 579 049,63 1/buc   

New Future Tech  624 536,02 1/buc   
SA"Electromontaj-
Nord" 646 010,61 1/buc   

ENERGIA SRL 757 063,58 1/buc   

SRL Zepto 794 831,06  1/buc   

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

23.09.2022  FCI "Capital" SRL Justificarea pretului 
anormal de scăzut 

prin scrisoarea nr.29/09-02 din 26 
septembrie 2022 operatorul 
economic a justifcat pretul 
anormal de scăzut 
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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  
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
extindere a 
iluminatului 
public stradal 
în satul 
Musteaţă, 
raionul Făleşti 

FCI "Capital" 
SRL 1/ buc 553 904,70 553 904,70 663 485,64 

 
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  

FCI "Capital" SRL 
capital07@mail.ru  
 Alfa Electro-Montaj Grup 
alfaelectrogrup@mail.ru 
SA"Electromontaj-Nord" 
electromontaj-nord@rambler.ru 
”ENERGIA” SRL 
energiabl@mail.ru 
SRL Zepto 
zeptosrl@mail.ru 

06.10.2022 e-mail 

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

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord
ului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

FCI 
"Capital" 

SRL 

Capital 
autohton 42 17.10.2022  553 904,70 663 485,64 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(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: 
 
               ____Constantin CUIBARI_______________           ____________________ 
                                 (Nume, Prenume)                                   (Semnătura) 
 

    L.Ș. 



DAREA DE SЕАМД
de аtriЬчirе а Сопtrесtцlчi de achйi{ii pцblice

Nr. 58/Ds/22 din 14.09.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanta:

InstitЦia Publica ,,cenftul de Tehnologii
Infoщaxionale 1п Finante"

Localitate Мчп. СhisiпЁч
IDNo l0056000з6924
Adreýa Stг. сопStалtiп талаsе пт, 7
Nчmir de telefon 022-26-28-1з
Nчmir de fax 022-24-з,7 -15
E-mail ctif@ctif. sov.md
Adfeýa de internet ctif,gov.md
реrýоапа dc contact Ечфепi Balica, 067381 138,

evsheni,balica@ctif.sov.md

2. Date cu рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:

3. clarificiri priyind documentalia de atribuire:
(Se va colпpleta iп cazul iп care aulost solieitate clafificati)

Tinul procedurii de alribuire aDlicale Licitatie deýchiýй
Tipul obicctului сопtrасtчlчi de
achizitie/acordrrlui-cadru Bunuri

obiectul de achizitie Rеiппоiгеа subscripriei (suport) репtrц
рrоdчsеlе IBM Informix

cod cPv 48600000-4
Ехрчпеrеа motivului/temeiului рriчiпd alegerii
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdlii atlol
рюсеduli deeal lici|a|ia dеSсhisd sau eelelea фftеlаl dе

рrосеdчrа de atгibuire

NI: MTender: ocdý-b3wdpl-MD-1659961434561
Liй-ul: htфs://mtendet.gov.md/tenders/ocdý_
ЬЗwdD 1 -MD-1 65996 14З456 1 ?Иb=colltract-notice
Data publicбTii: 08.08.2022

рlаt[оrmа de achizitii Dublice utilizari { achizitii.md; tr e-licitatie.md; п урtепdег.md

Рrосеdчга а fost inclusi in рIапчl de achйirii
publice а ачtоritй{ii contractant€

Da
Link-ul catre рlапul de achizilii рчЫiсе рuЫiсаt:
htttэs ://ctit дov.md/achizitiipublicэ

Апчпtr de intentie publicat in ВАР Nu
Tehnici ýi inýtrumente sDecifice de atribuire Nu
sursa de finantare Alte ýuтýе: Su fýе pfoprii
valoarca estinati i?e i, fdrd ТVд) 420000,00

Data solicitirii clarifi сif ilor 9 aug 2022, 09:З0
Denumirea ореrаtоrчIчi economic
Ехрчпеrеа Succinti а solicitirii de
сlдrifiсаrе

1 З , Termenul de valabilitate а contractultril рап а З1 .|2.2О2|
iпtгеЬате: Buna ziua. iп invitalia Ia liciиlie, parag@ful 1З,
este indioata perioada d9 valabilitate а contгacfului (1З,

Dепчmirеа arrtorititii сопtrасtапtе



Тсгrrrелul dc valabi]itate а сопtrаспrluiL рапа ]ll2202l)
Presrr|,, rrctn ci ,,.. r,,a eJle о сгоil"е IпесапiL i.

Ехрчпеrеа sчссiпtй а rýýpunýrrlui Buna ziua. Vi mulфmjm penfuu irrteresul рrочосаt lati de
рrосеdurа iп cauzi ýi de iпtгеЬаrеа acordata, Astfel, се tinc
de tеrmепul de valabiIitate а contractului, pina lаЗ1,|2,2О2|,
iпtг_аdечаг а lost comisa о еIоаrе mecanic4 iаr in sensul
in]aturarii acesteia, Дпuпtul do рагтiсiраrо ча fi fectificat.

Data tranýmiterii 9 а\Е2022,14|24

Rezumatul modifi cdrilor Anuntul de palticipare а fost modificat.
In pct. 1З ,,Termenul de valabilitate а contйctulli",
sintagma,,pand З l,12.2021" а fost substituita сu
sintagma: ,,pana З 1.12.2022".

Рчыiсаtе in ВА?/iпсirсаtе in SIA RSAP Da
(MTender)
Transmiýe ореrдtогilоr economici
iпгеgistrаti
Termen-limiti de dерчпеrе ýi deschidere
а ofertelor prelungit z|\e

Nч{
Dao Сu

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:
(Se уа coпpleta iп cazul iп cale aulost opefate пodifrcdfi)

5. Pani la tеrmепчI-limitй (data 25.08.2022, оrа_09:00), ач foýt depuse 3 оfеrtе:

6. Informatii privind ofertele depuse ýi documentele dc саlifiспrе si aferente DuAE
prczcntate de citre oIeralorii cconomici:

(hфrпп!iа рliуiпсl dосuпlепlеlе рrаzепtаtе se fa сопSепlпа рfiп: ,, + '' iп cazll plezeпtafii, ,,-'' iп cazul

Denumirea oDeratolilor economici lDNo Asociatii/adminiýtratorii
Т C,S, ,,ReIi2ble ýolulion. DislгiЬчtог" s.R.l , 1010600010з28 Birsan vitalie

,,S&T Mold" S,R,L. l0026000зз 1?з

1 , S&T АG, Austria, 5l %; Bonefici,rri
efectivi: Siurz Peter, Jeske Michaol.
Niedclhauser Hannes, Queiгoz Саr]оs
МапuеI Noguiera, Ncuwith Richard,
2, onisin Popescu. Moldova.49%

,,BTs Pro" S.R,L, 1008600061565
Suvorov Alexandr/
Balanuta Магiп

Denumire document Dепчmirед operatorului economic
I.C,S.,,ReliaЫe Solutions Distributor" S.R.L.

Docurn€ntele се constitnie ofelta
(se |а сопsеlппа рliп: ,, + " iп cozul pfezeпtarii ýi ,, - " ?п cazul пepfezeпtйrii ýi/sau пч соrеsрuпdе)

DUAE
Propunerea tebnica +
Propunerea fiпапсiаIа +

Gаrапliа la oferla iп mёIimе de 1О% din valoalea
ofeltci йrd ТvА +

Documente de calificaгe
(se уа сопSеппа рriп: ,, + " tп саzзl prczeпtйfii ýi ,,- " iп cazul перrеzепtdfii ýi/sau пu саfеsрuпdе)

Garantie de Ьuпа execulie а contmctului in marime de
5% din suma totalй а contractului

obligatoriu
(pentru ofertantul declarat caýtigitor)

Сететеа de participare +

2



Declaratia privind valabilitatea ofeItei
AuloTiza{ie de la producatorul Ьuцului ofelit +

,,s&T Mold" S.R,L,

(Se 1}а сопsеlппа рriп:
Documentele се coпstituie оfегaа

,, + " iп cazul plezeпtйrii ýi ,,-" iп cazul пeprezeпtiifii ýi/sau пu саrеsрuпdе)
DUAE
РIорчпеIеа tehnica
Propunerea fiпапсiатё
G&anIia 1а ofefta in miхimе de 1 % din valoffea
ofeItei йIё ТvА

Documente de calificarc
(Se уа сопSеппа рriп: ,, + " iп cazul plezeпtdrii $i ,,- " iп cazul пе pfezeпtdrii ýi/sau пч coles рuпdе)

Garanlie de Ьчпа execulie а contтacfului in mбrimе de
5% din sчmа toиla а contracfului

obligatoriu
(pentru ofertantul declarat caýtigitor)

cerelea de paxticiparc
Declaralia privind valabilitatea ofeltei
Aulolizatie d9 la рюdчсаtоrul ЬщIului ofeTit

Dосаrпепtеlе de tip: ,,dосuhлепtе dе caliJicarc', uрfорuпеrе frпапсiаfd" $i ,,ilustrare'', suп|,|,izйi!e
doaf сапal oJieltaпtulai ufrrtdtol clasat, i se atlibuie sla|al -,xll coпsiclelafe''.

,,BTS Pro" S.R.L.

DUAE +

РIорuпеIеа tehnica
Рrорuпеrеа fiпапсiаrб
Garanlia la ofefia iп mйгimе de 1ОZ din чаlоаrеа
ofertei {ird TVA +

Gагап}iе de Ьuпё executie а contractului ln mЁгimе de
5% din suma totalб а contтacfului

ОЫigаtоriч
(репtrч ofertantul declarat castigitor)

Сffеrеа de palticipare
Declara{ia privind valabilitatea ofeltei
Autolizatie de la pюducatonrl Ьчпцlui ofeIit

Dосuпrепlеlе de ф: ,,dосut lепlе de caliticare", ,,ptoputlete liпaпciafii' ýi .iluslrufe', sцпl vizibile
doaf сапd oIeflaпtului arпalof clasal, i se atibaie statut - ,,tп coпsidelareu.

7. lnl'orma{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч сеriп{еlе ýolicitate:

Dепчmirеа lotului Рrсtчl ofertei
(lei, frrd TVA)

cantitate
ýi unitate
de maýura

Соrеsрчпdеrеа
cu cerintele de

саliffсаrе

coreýpunderea
сч speciffcatiile

tehnice

Relnnoirea subsffipliei
(suport) pentru рrоdчs€lе

I.c.S. ,,Rеljаые
Solutioný Disfi,ibutor"

S,R,L,
4191lз,00 ] lot + +

IBM ]пfоrmiх 'S&T Mold" S.R.L. 427481.00 1 lot
,,BTS Рго" s,R,L, l lot

(Iпfаrпа|iа рriуiпd "СоrеSрuпdеrеа cu celiп|ele dе califcale" si "СоrеSрuпdеrеа cl sресфсаliilе tеhпiсi1' , se ta
сопsеtппа рliп: ,,+" iп cazul соlеsрuпdеii |i рliп ,,-" iп cazul песо|еsрчпdеlii)

Denumire document



8. Репtru elucidarea чпоr цeclaritiri sац сопfirmаrеа чпоr date priyind corespunderea
ofertei cu cerintele stabilite iп documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea
pre(ului апоrmаl de ýcizut) ý-а solicitat:

Data
ýolicitirii

Ореrаtоrчl
есопоmiс

Rеzпmаtчl rispunsului
орегаtоrulчi economic

9. ofertanliireýpinýi/descalifrcati

Dепчmirеа iotпlui Denumirea
opefatorului есопоmiс

10. Modalitatea de €чаlчаrе:

репtrч fiecare lot !
репtru mai mчltе loturi cumulate tr
Pentru toate loturile D
Alte limitari privind пшпаrul de lotrшi cale pot fi atribuite aceluiaýi оfетlапt []пdica|i]

Justificarea deciziei de а nu atгibui contlactul pe loturi:

11. criteriцl de atribuire aplicat:

Рrе{чl cel mаi scizut {
costul cel mai scazut tr
Cel mai bun Taport calitate-ple! tr
Се1 mai bun rapoIt calitate_cost tr

(iп cazul iп сйе iп ca.iul pracedurii dе atlibuire suпt aplicale пai пl,i!е clitelii de afuibuirc, se 1,ol indica laale
cliteriile dе allibuile aplicate si dепumЬеа lc,lulilor a/ercпte)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

Motiyul reevaluirii оfеrtеlоr

Modificirile ореrаtе

Factorii de ечаlчаrе vаIоаrеа din oferti punctaiul calculat
Denmnilea operatolului осопоmiс 1 Total

Denumile factolul 1 Ропdеrеа
Donumile factol,ul п Ponderea

Dentunirca opelatorului economic п Total
Denumire factoTul 1 Pondelea
Denumile factorul п Ponderea

13. Reevaluarea оfеrtеlоr

4
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Atribrrirea сопtrасtчlчi de а е Dчыiсi:
Dепumirея

op€ratorului
economic

cantitate ýi
unitate de

Рrеtul unitar
(filrý ТvА)

Pretul totзl
(filrй ТvА)

Рrеtчl total
(inclusiv
TvA)

Reftmoirii subýcripliei (suport)
pentru produsele IBM Informix
enterpтise edition cPU Lc.S. ,,RеliеЫ€

solutions
Distгibutoт" S,R,L.

200 licen}e 2068,00 413600,00 496з20,00

Relnnoirii sobscriptiei (suporr)
pentru produsele lBM Infomix
clienx SDK

1 licenf' 551з,00 55iз,00 6615,60

14. in чrmа examiniri, eYaluirii ýi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
аtriЬчirе s-a decis:

ls.Informarea operatorilor economici despre deciziile grцрцlчi de lцсrч репtrч
achizitii:

(Iпfоrпаrеq operatorilol есопоmiсi ilпplica|i iп procedufa de аtfiЬцifе фýрrе фciziile
grupului de lucru репtlu qchizi|ii 5е fealizeИd iп coпfofшItate сч pfeyederile art. 3] al Legii пl,
1 3 1 diп 3 iulie 20 1 5 priyiпd achizi|iile publice)

16. Теrmепцl de aýteptare pentru iпсhеiеrеа сопtгасtчlчi;

(Setec|a|i lеlпепчl de arleplare respeclal. Calculal,ea lеmепеlаr prc\,alzule dе Legea пl. I З l diп З illlie 20 l 5 pr i| iпd
achiri|iile pub!ice, iпclusiy а lеl]]1епеlоl le dýlарlаrc, se фсlчеаzd iп сdфп|ilаlе cl p|eyedel,ile 7't'ГLULШ Iy
Capilahl I (Calculalea Те|пепutчi) al Coduhli Ciyil al RepuЫicii Malclola).

17. Сопtrасtul de achizilie incheiatel

Denumirea operдtorului economic Data transmiterii Modalitatea de tranýmitere
I.c.s,,,Reliable Solutions Distributol' S,R.L, 06,09.2022 Еlес опiс/Dfiп e-пail
,,s&T Mold" S.R.L. 06,09.2022 Е lectloпic/pf iп е- mail

'BTS Pro" S.R,L, 06.09.2022 Еlес!юпidрliп е-lпаil

in cazul in саrе чаIоаrеа estimaй а contractului
este mai mica decat pIaguTile ргечаzчtе 1а art. 2
alin. (З) al Legii m. 1З1 din З iulie 2015 pгivind
achiziliile рuЬliсе

tr б zile ln cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace еlесtrопiсе si/sац fax

п 11 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
prin mijloace electTonice gi./sau fax о

in cazul ln саrе valoaTea еsйаtб а contractului
este egala sau mai mare dесбt ртаgчгilе
plevazute la аrt, 2 alin. (3) al Legii rг. 131 din 3
iulie 2015 privind achizi{iile publice

П 1 1 zile in cazul transmileTii comunicйrii prin
mi,jloace electronice gi/sau fax п

п ] б zi]e in сяzlr] пеtrяпsmitеrii cnmllniг;tii
prin mijloace electronice ;i/sau fax п

Dепчmirеа
operatorului

есопошiс, (IDNO)

Intreprind€rea:
cu capital

Cu eapital

Cu capital
strain

Nчmагul
ýi dala cod сРv

уаlоаrёа contrltctuIui

Termenul de
v5labiiitдte а

fara
тчл lei MD

],с.S,,,Rеliаые
soIutionS
DistriЬцlог" S.R,L,

cu capital
strёin diп l4,09,2022 48600000_4 419113,00 5029з5,60 Pana

з1.12.2022
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l8.Informatia priYind achizirii publice durabile (achizirii YeEi) (rчЬriса datй se
completeaza doar iп cazul ln саге la рrосеdчrа de achйi{ie publici ач fost aplicate
crit€rii de durabilitate ýi ý-а incheiat contracrcontracte репtrц lot/loturi репtrч саrе
ац fost aplicate criterii de durabilitate):

Au {ost aplic{te cгiterii репtru achizitii publicc durдЬilе
(acbizi!ii чсгzi)? NU

codul cPv al lotului/loturilor репtгu саrе пч fost aplicate
criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепlа dФе .1е ýеаtлd, gf uраl ile lucf а declard сd tеrпепul de аqlфtаtе реttri1БББй
coпtfaclцlai/coпlraclelol iпdieale а fost lespeclat (erceplaпil cazafile pfeydzate dе art, 32 aliп. (З) al
Legii пL 131 .lin 3 ialie 2015 рiчiпd achizi|iile publice), рfесап, $i сd iп caz.ll detrluпefii coпlestцiilof
sУsац leceplioпdlii lopoaftelof ile ,noпilolizale, aceýtea au|ost exahliпate ýi ýоlЦ}опаlе.

PfiпPfezeпta dале de sеаmd, gluрul cle lacf репtru achizi.tii сопJiплliЙ coreclilucliпea deq|d;urdrii
procedulii de achizilie,Japt репlfu care poaftii fiýрцпdеfе сопJоfлп pfetlederilol legale tп l,igiare,

Director adjunct,
Presedintele Grupului
de lucru pentru achizitii:

CorneIiu JALOBA

Yаlоtrеа de achizifie с ТvА din contract/ contfacte а
lotulпi/loturilor репtrч саrе tч foýt aplicate cIiterii de
durabilitate (iei MD):

criteIil de atribuire репtru lotu!/Ioturile pentnl саrе аu
foýt aDIicate criterii de durIrbilitate1
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DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achrzigiipublice

Nr.23 dn 17.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. Unsheni
Localitate mun. Unsheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. National1.nr. T

Numir de telefon 0236 22577
Numir de fax 0236 22577
E-mail oficial primaria unghen i@yahoo.com
Adresa de internet www.uneheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Racovila T atiana, +37 3 697 29 897,
racov ita. tati ana@,mail.r u

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preturi

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul'obiectului contractului, de ichiizi[ie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul nchizitiei Produse de origine animali pentru trimestrul IV al
anului2022

Cod CPV I 5 100000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de . atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pro ce duri de c dt li c it ayi a de s c his d)

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 664968590209
Link-ul: https://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3wdp I -
MD - 1 6 6 49 6 8 5 9 020 9 ? tab=contract-noti c e

Data publicdrii: 05.10.2022
Platforma de achizifii publice utilizati r achizitii.md; I e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusd in planul de achizilii
publice a autoritifii contractante

lDa rNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:
http://ungheni.md/wp-content/upload sl 2021 I 0 | lPlanul-
de - achiziYoCS%gB ii-202 1 - 1 . o df

Anu'n-{ de intenfie publicatin BAP (dupd caz) Data:

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

Licita{ie electronicd

Sursa de,finantare lBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; trSurse
externe; rAlte surse: flndicatil

Yaloarea estimati (ei, ftrd TVA) 394 300,00



Data solicit[rii clarifi cnrilor
Denumirea operatorului economic

rea succintl a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rdsnunsului
Data transmiterii

4. Modific[ri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pf,nI la termenul-limiti (data 12.10. 2022, ora L5: 00 ), au depus oferta 1 ofertant:

6' rnforma{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
ruDrrcare rn l:Ar/alte mijloacelor de informare
UWg!az)

pndicali sursa utilizatd ;t data publXarry

llndica{i numdrul de zileJTermen-limitaded@
ofertelor prelungit (dupd caz)

Denumirea operatorului economic Asocialii/
administratorii

t002600047714 Administrator Gheorghita Ana-Lucia



'Certificat de cont deschis in banca

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespuncte (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de catificare))

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

9. Ofertanfii respinqildescalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi ci rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost n

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finate (Informalia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corispunderea cu specrficiyiile tehnice,' , se va
consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" tn cazul necbreipunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv lus-tificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

atribuite aceluiaqi ofertant: flndicaliJ

loturi:

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Preful
ofertei
(ftu5

TVA)+

Cantitate ti
unitate de :

misuri

Corespunde
rea cu

cerinfele de
calificare

Corespunde

' rea cu
specifica{iile

tehnice
Pulpe de gbinb SA"Augur Perla" 85000,00 1200 kg + +
Fileu de gdind fhr[ os SA"Airgur Perla" I 12500.00 1500 ke + +
Carne de bovina fErI
os

Carne de porc
deeresatd

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezumatul rispuhsului
operatorului economic

13.10.2022 SA"Augur Perla" Prezentarea certificatului de
de(inere a laboratorului atestat
pentru efectuarea controlului
calitifii sau contractul cu un
asemenea labotaror gi cartela
medicale personal-tip a soferului

Informa{ia solicitati a fost
prezentatd



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

12. Informa{ia 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)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelo r
Modificlrile oDerate

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

Atribuirea contractului de achi zi 1ie publicd/acordului- cadru :

Anularea procedurii de achizilie publicd:

tntemeiul Nt.1I alin. 1 lit a .

Argumentare: Lotul nr. 3 "Carnea de b resatd"se
anuleazd conform art. 71. alin. (1). lit. a). deoarece la loturile respective nu a fost depuse nici o ofertd_

l5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Functaiul calculat
Denumirea ooeratorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

)enu,mirea
iotului

Denumirea
o'peiatorului

economic

Cantitate qi
unitate de,
masura

Pre,tul unitai
(ffirn:TVA)

Prelul total
(frr*:TV{)

'Prilul totai
, : ,(inslusiv :

, , ,lrYA), .:

Pulpe de eIinI SA"Augur Perla" 1200 ke 70,83 85000.00 102000.00
Fileu de giini
frrI os

SA"Augur Perla" 1500 kg 75,00 112500,00 135000,00

Denumirca, oF!5aforului
economlc

Datatransmiterii

SA"Ausur Perla" 17.10.2022 SA-RSAP. e-mail



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

tr 6 zile in canil transmiterii comunicErii prin
mijloace electronice qilsau fax n
D 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice si/sau fax r

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

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi,/sau fax I
D 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii orin
mijloace electronice si/sau fax I

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazdtn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldovd.

17 . C ontr actul de achizitie I aco rdul- ca d ru inch eiat :

18. Informa{ia privind achizi{ii p,ublice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
tn cazul tn care la procedura de aihizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitot, ;t s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/Ioturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

Valoarea de achizitie cu TVA
lotului/loturilor p"ni.u care au
durabilitate (lei MD):

din contract/ contracte a
fost aplicate criterii de (indicafi suma cu TVA)

;:llfr"'Y,al 
lotului/loturilor pentru care au fost apticate criterii

Criteriul de atribuire pentru lotuVloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scdzut 
=

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prel t
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentra tncheierea
contractului/contractelor indicute ufost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3)
ul Legii nr. 131 din 3 ialie 2015 privind achiTi(iile publice ), precum ;i cd in cazul depunerii
contesta(iilor ;i,/sau recep(iondrii rapourtelor de monitorizure, aceastea au fost examinate ;i
solu(ionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achiTilii conrtmd corectitudineu desfdgurdrii
procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere coryfoyrn preuederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Ternovschi Dionisie

Denumirea
opeiatorului

Cconomic

Intreprinderea:
Cu capital
aufohton/
Cu capitai

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractuluil
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

.,Termen
de

valabilitat
eal

contractul
uilacordul
ui-cadru

firi
TVA 

.

io.f.rrit
TVA

SA"Augur
Perla"

Capital autohton
L+tt 17.10.2022 1 5 1 00000-9 197500,00 237000,00 31.12.2022

(Nltme,' Prenume)
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.      1  ___din 12.10.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Hincăuți 
Localitate s. Hincăuți, raionul Edineț, Republica Moldova 
IDNO 1007601009196 
Adresa s. Hincăuți, raionul Edineț, Republica Moldova 
Număr de telefon 024676336 
Număr de fax 024676336 
E-mail oficial  hincauti.primaria@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Dascal Ghenadie 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de supraveghere tehnică la construcția 
rețelelor de alimentare cu apă din com Hincăuți, s. 
Hincăuți și s. Clișcăuți 

Cod CPV 71500000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662639428699 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662639428699?tab=contract-notice 
Data publicării:08.09.2022 

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

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

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

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] 

mailto:hincauti.primaria@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 92160.00 
 
 

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 (28 septembrie 2022, ora15:00), au depus oferta _2_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Redevgrup SRL 1018604002565 Levcenco R. 
2. Aldicons SRL 1003607005893 Bîrnaz Nicolae 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Redevgrup 
SRL 

Aldicons SRL Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

   

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

Cerere de participare 
anexa nr. 7 din 
documentația standard 

Prezentat Prezentat    

Declarație de 
experiența similară 
anexa nr. 12 din 
documentația standard 

Prezentat Prezentat    

DECLARAȚIE 
privind lista 

Prezentat Prezentat    
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principalelor lucrări 
executate în ultimul 
an de activitate nr. 13 
din documentația 
standard 
Certificat de atestare 
tehncoprofesională în 
calitate de responsabil 
ethnic 

Prezentat Prezentat    

Legitimația Prezentat Prezentat    
Buletinul de identitate Prezentat Prezentat    
Rechizite bancare a 
ofertantului vizate de 
către banca emitent 

Prezentat Prezentat    

Oferta de preț 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 

Servicii de 
supraveghere 
tehnică la 
construcția 
rețelelor de 
alimentare 
cu apă din 
com 
Hincăuți, s. 
Hincăuți și s. 
Clișcăuți 

Redevgrup SRL 85000,00 1 servicii Corespunde Corespunde 
Aldicons SRL 69120,00 1 servicii Corespunde Corespunde 

Lot n Operator economic 
1 

    

Operator economic 
n 

    

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    



4 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Redevgrup Prețul ridicat 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de 
supraveghere 
tehnică la 

Aldicons SRL 1 servicii 69120,00 69120,00 82944,00 
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construcția 
rețelelor de 
alimentare cu 
apă din com 
Hincăuți, s. 
Hincăuți și s. 
Clișcăuți 

 
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  

Aldicons SRL 06.10.2022 e-mail 
Redevgrup SRL 06.10.2022 e-mail 

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

 
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: 

Denumire
a 

operatorul
ui  

economic 

Întreprinder
ea: 

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/acordu
lui-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

Aldico
ns SRL 

Cu capital 
autohton 

46 12.10.2
2 

7150000
0-3 

69120,
00 

82944,
00 31.12.2023 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 





















 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

nr.  129/22 din 18.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

2. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției Produse alimentare (Pește și alte tipuri de pește 
congelat) 

Cod CPV 15220000-6 
Valoarea estimată a achiziției  1 550 000,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645794860329 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1645794860329?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 25.02.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

- 

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 21.03.2022 

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

Nr: 14/309 
Data: 29.03.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 483500,00 lei 
Inclusiv TVA: 580200,00 lei 

Termen de valabilitate 23.12.2022 
Termen de execuție Pe parcursul lunilor mai-august, anul 2022 

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Rezoluțiunea contractului   

Temeiul juridic 
Legea 131/2015, art.77, alin.(2) 
pct.8,1 din contract „Rondele  (steak) din peşte 
congelat  de tip „Merluciu”  (HEK)” 

http://www.mtender.gov.md/
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Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu 

Alte informații relevante Nu sunt 

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

În urma procedurii de achiziție publică LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1645794860329 din 14.03.2022, 
privind achiziţionarea „Pește și alte tipuri de pește congelat”, pentru necesităţile Armatei Naţionale, la 
lotul „Rondele  (steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu”  (HEK)” a fost desemnat cîştigător 
ofertantul SRL „Viocris - Impex”.  

În contractul nr.14/309 din 29.03.2022 încheiat cu operatorul economic SRL „Viocris - Impex”, se 
aplică următoarele modificări: 

1. Se rezoluționează contractul nr.14/309 din 29.03.2022 pentru achiziția lotului „Rondele  (steak) 
din peşte congelat  de tip „Merluciu”  (HEK)”; 

2. La punctul 3.2 a contractului, suma de 580200,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 
504193,80 lei, inclusiv TVA şi va constitui 76006,20 lei, inclusiv TVA; 

3. La anexele nr.1 şi 2 a contractului, lotul „Rondele  (steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu”  
(HEK)”, în cantitate de 10000,00 kg., la preţ de 58,02 lei/kg., inclusiv TVA, în suma totală de 
580200,00 lei, inclusiv TVA, se micșorează cu 8690,00 kg., la preț de 58,02 lei/kg, inclusiv TVA, în 
suma totală de 504193,80 lei, inclusiv TVA și va constitui 1310,00 kg, la preț de 58,02 lei/kg, inclusiv 
TVA, în suma totală de 76006,20 lei, inclusiv TVA. 

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

Pe parcursul realizării contractului vizat s-au înregistrat un șir de neconformități /abateri de 
la prevederile contractuale. Astfel, prin scrisorile nr. 70/665 din 10.05.2022, nr. 70/727 din 
20.05.2022, nr. 70/846 din 13.06.2022, nr. 70/932 din 28.06.2022, nr. 70/1347 din 23.08.2022, 
70/1539 din 21.09.2022, operatorul economic SC „Viocris-Impex” SRL a fost informat despre 
neconformitățile/abaterile depistate, în rezultatul încercărilor de laborator, fierberilor demonstrative 
pentru determinarea calității și conformității bunurilor livrate, organizate cu participarea și a 
reprezentanților  întreprinderii acestuia, și/sau despre obligația respectării clauzelor contractului de 
achiziții publice încheiat. Astfel, acțiunile sau inacțiunile operatorului economic SC „Viocris-Impex” 
SRL, în vederea realizării obligațiilor asumate, au generat situația, prin care a afectat în mod 
semnificativ activitatea autorității contractante. 

Astfel, conform prevederilor art.76 alin.(5) din Legea 131/2015 privind achiziţiile publice 
„Operatorul economic execută necondiţionat clauzele contractului de achiziţii publice încheiat, 
respectînd cerinţele de calitate şi preţul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislaţiei şi 
clauzelor contractului de achiziţii publice”. 

În condițiile enunțate supra, au fost încălcate obligațiile contractuale asumate, ceea ce se impune 
aplicarea sancțiunilor de rigoare, în conformitate cu prevederile pct.10.2 a contractului care prevede 
„Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună 
executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 
10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului”. 
În acest sens, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării a decis reţinerea garanţiei de 
bună execuţie a contractului în cuantum de 5%, din suma totală a cantității nelivrate, pentru lotul 
„Rondele  (steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu”  (HEK)”, ceea ce constituie 25209,69 lei, prin 
reţinerea acesteia din contul garanţiei de bună execuţie nr.10456/45 din 22.03.2022, emisă de către 
B.C. „Eximbank” S.A. 
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7. Rezultatele examinării: 
 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 
175/22 din 18.10.2022 la contractul nr. 14/309 din 29.03.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind 
micșorarea valorii contractului menționat. 

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 

SC „Viocris-Impex” 
SRL - 14/754  18.10.2022 - 420161,50 - 504193,80 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



DARE DE SEAMA
de аtriЬuirе а contractttlui de achizilii publice Nr. 17 din |7,10,2022

Date сu privire la autoritatea с:qц_Цqg*tзLtДi
lMSP АМТ Brritrcani

Den um irеа auto ritйtii соцЦасlщlе_
Mrrn. Chisinarr
l003600l53131
Mun. Chisinau, str. LL. С аlе 2

02214191,6 756960
022,14|9|6
arntbui .md

amt buiucani.md
'l-atiana MLrschei t.bu 06043 003 8

Numйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пuц9.дs!!!ц9

ul proceclurii de аtriЬчiге aplicate

Рrосеdчrа de achizilie repetatй (dupii са)
Т rprrt obiectului contractului de achiz!{ie/

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tп cazul aplicdrii altor

Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiccl rJiп cadrul

р о r t al ulu i gu ч е r п а m е п l а l \, уу, . ццц/g-g2уJJJф

Platforma de achizilii publice utili?ati

Рrосесlчrа а lbst iпсlчsй in planul de achizi{ii
publice а autoriti{ii contractante

Апuп{ tle inten{ie publicat in ВАР (сluрй caz1

Vаlоаrеа estimatй (ei, Jdrd TVД)

Date cu чrа de atribuire:

Data solicitf, rii claritic5riIor
Г)епumirеа oDerattl rului economic
Ехрuпеrеа strccintй а solicitirii de сlаrifiсаrе

L,uсrаri
TИzilioпoreo lucriirilor de reparolie copitald etoial3, сIiп

iпсiпlч clcidirii CMI,-6, al IMSP АМТ Вuiuсапi, str, Р,

Moyila б, muп. Сhiqiпdu
452l5I40-0
Nu este cazul

Nr:

LP

Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se va completa tп cazul iп care ач Jbst solicitate clarificdri)

_t-1 _
Data publicйrii: 0l .09.2022

Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:

amt buiucani.rnd
Data: 04,04.2022

CNAM;
3 655 321.00

Nu se ounosc
2 sерt^2022, 08:29 Subiectul iпtrеЬirii: Garantie pentru
оfегtа Intrebare:
Вuпа ziua, va гLlgаlп sa publicati rechizitele bancare in чеdеrеа

регfЪсtагii gагапtiеi рriп trапsfег la contul autoritatii
ctlll1гztclatlte. tllu lttlnr inr anticipat.
2 sept 2022,09:51 Subiectul intrebйrii: castigator
lntrelrare:
ОIlя,l,t, выиграе,г hiperleh ?

2022, tбz55 Subiectul iпtrеЬйrii:

Obiectul achizi{iei

l economlcl



Ехрчпеrеа succintб а rispunsului

caiet tle sarcini lпtrеьаrе:
iu роr. 144 din caietul cle sаrсiпi, scrie са materialul existent,

includem dоаr mапореrа?
13sept2022,08:34Subiectulintrebirii:Caietdesarcini
intrebare:
I'ozitia8lclincaietr:lc.lesaгcini,cedialrretruareteava20sarr
25?
iЗ sept 2022, |5z39 Subiectul intrebirii: Caiet de sarcini

iпtгеЬаrе:Вuпё ziua. in pozilia пr,1 l5 este datI instalarea

automatelor in dLrlap - 85 Ьuс, Dаr poziliile l 1 6,1 1 7,1 18 iп

stttnб sunt dоаr 75 cie automate. La fel iп pozilia l l9 este datй

trlotrtaгea la согрuri de ilirminat 40 de buclli, Dаr poziliile

l20. l 2 \ ,|22,\2з - iп sumi srrnt 104 согрuri de iluminat. Este

gгс;саli tehrlicй ,'? Va гоg fЪсе{i согесl6rilе песеsаrе in pozilia

iг. l l5 9i pozilia пr. l l9.(Carltitatea) Mtrllurninl,

l3sept2022,|6z28Subiectulintrebйrii:Caietdesarcini.
i,.,tr.Ёu'"., Brrn1 zirra. La pozi{ia пr. 1 19 аr fi corect unitatea de

mlsttrЁ ( l 00bLrc) , iаr cantitatea luсrйrii la pozilia dаtй 1,04,

Mul{urllirT.

llйs;ruпs (2 sept 2022,12-2D)z
ВLrпа zi,tai Vecleti , ча гоg, гechizitele in atrutul de раrtiсiраге р.

40, Multuminr. О zi reusita!

Rйsрчпs (2 sept 2022, 13:0б):

вuпъ ziuai stimate ореrаtоr economic, in conformitate cu

саdrul legal - Legea 1з112015 si апumе - дrtiсоlul 17, Datele

de саlifiйге ale ореrаtоrilоr economici, (3) Airtoritatea

сопtгасtаtltй evalrieazё datele сlе саlifiсаrе ale operatorului

ecotromic сопtЬrm moclului qi сritеriilоr expuse in documenta{ia

de аtгiьuiге. 4) irl caz'l iп саrе inforrnaliile sau documentele

ргеzепtаtе de сdtrе ofeгtatlt/cat-tdidat sAnt incomplete sau

еrопаtе. atttoritatea contractant6 solicitб

oferlantulrri/carrdidatului irr cauzd s5 suplimenteze, sd clarifice

stttt sй cotTpletez.e iпfогtлаliilе sau documentele

согеsрLttlz5tоаге, гcSpectirrcl principiul transparen{ei qi cel al

tгatarircrttulLri egal. ( 10) Сгitеriilе de calificare 9i seleclie

ýpeciticate in апuп{ul ýi/sаu invitalia de раПiсiраrе trebirie sй fie

aъelea;i сu cele ргечёzt;tе iп documentalia de atribuire,

дrtiсоlul 69. Exarninarea, ечаluаrеа 9i соmраrаrеа оfеrtеlоr. (2)

д utoritatea contractantй stabileqte oferta/oferte le ciýti gft оаrе

aplicind criteriul de atribuire qi factorii de evaluare prevtrzufi in

dbcumentalia de atribuire. (З) La etapa examinйrii, evaluбrii qi

соmраrбrii оfеrtеlоr, autoritatea contractantй аrе dreptul sб

solicite ofertantului dоаr explicalii scrise аSuрrа ofertei sale,

dac1 informa{i i le 9 i documente le prezentate sAnt incomplete,

sau, dupЁ caz, documentele justificative aferente DUAE,
дrtiсоlul 70. Oferta unor*u1 de scizutй. (2) iп cazul aohiziliei
publice de luсrйri, о оfеrtй prezint1 uп рrе! semnificativ mai

icбzrrt in соmрага{iе cu ofeпele altor ofertanli sau Тп rароrt cu

luсrйrilе се urrтеаzй а fi executate daca prelul ofertat reprezintй

rnai prr}in de 85% din чаlоаrеа luсrбrilоr, calculatб de

atltoritatea сопtrасtапtб in modul stabilit. (З) Autoritatea

сопtrасtапtб este obligati sб asigure operatorului economic

posibilitatea de justificare а prelului апоrmаl de scЁzut, ln cazul

unei oferte саrе аrе un pret aparent апоrmаl de scбzut in rароrt

cu сееа се urmеаzб а fi furnizat, executat sau , autoritatea



rtantului, in scris 9i

inainte de а lua о dейziе de respingere а acelei oferte, detalii 9i

|rесizаri ре саrе le сопsidеrй semnificative сu privire la ofert6,

p...u. 9i С" u чеrifiса rйsрuпsuгilе.саrе justificё рrеtчl

respectiv. Аrtiсоlul 74. Сопtrасtul de achiziliipublice: (1)

Сопtrасtul de achizilii publice se incheie сопfоrm procedurilor

de achizilie publicё рrечбzutе de рrеzепtа lege, pentru intreaga

sumй atribuiia uпеi achizitii ре an, iп temeiul planului de

achizilie qi in limita aloca{iilor aprobate, (2) Ingtiin}area

ofeKantuiui cA;tigltor 9i iпсhеiеrеа contractului de achizilii
prrblice se efeciueazё in conformitate cu аrt. з 1, дrtiсоlчl 82.
'DreptLrl 

la contestare: ( l) Оriсе реrsоапi саrе аrе sаu а avut uп

inteies irr оЬliпеrеа unui сопtrасt de achizilie publicй 9i саrе

corrsidera сй in cadrul рrосеdurilоr de achizilie рuьliсa uп act al

alltoritatii cotrtractante а vltёmat uп drept al sйц rесчпо:,yl 9:
lege, in urmа cаrrri fapt а suportat sau poate Suporta pTejudicii,

.й i,., drept sй conteste actul respectiv in modul stabilit de

рrеZепtа lege. (2) iп serrsul ргечеdеrilоr аliп, (1), prin act al

butoritalii сЪпtгасtаrltе se irllelege оriсе act administrativ, оriсе

altЁ acliune sau inaciiune саrе рrоduсе sau poate рrоduсе efecte

juridice iп lеgйturi cu рrосеdurа de achizilie publicй, In

Ъопfоrmitаtе cu апuпlul de раrtiсiраrе р. 23,Criteriul de

ечаluаrе aplicat pentru аtriЬuirеа contractului: corespunderea

сеrпitеlоr itiputate in caietul de sarcini si cel mai mic рrе},

Datorita faptului са procedura este plasta ре platforma рriп
sistemul siд кsдр, aveli posibilitate sa vede{i informalia

ргеzепtаt de to{i participanlii la рrосеdurа si de а_ечаlча.

Ьрегаtоrul economic cu рrе{ul prezentat in cadrul procedurii.

Suntem grupLrl сlе lчсru саге respecta intru totul саdrul legal si

toate mаiuгilе si acliunile iпtrерriпsе Sunt doar сеriп{еlоr

sliprrlatб de рrеzепtа lege, Vё mullumim pentru inlelegere 9i чб

сlоriпr о zi геLrgitй ;i cu dоаmпе ajuta.

Rйsрuпs (13 sept 2022,09:l0):
t]Lrna climineata! llr pozitia l44 din caietLrl de sarcini este

t-lecesar cle inclus сiоаг пlапорегаl. Mtrltumim, о zi rеusitа!

Rйsрuпs (13 sept 2022, 09:1 1):

Brrrla dinlirreatal pozitia 8l din caietul de sarcini, se solicita

teava cLl cliarTetrul de 20I. MLrltLrmim. о zi resuital

Rйspuns (13 sept 2022,|6з|4)z
Вuпа ziua| Irr pozitia 1 l5 automate oifra соrесtа 75 buc si

pozitia 1 19, cifra corecta 104 Ьuс, da este о gresala tehnica,

tnultumim репtru intelegere si о sеага frumоаsа!

Rйspulls (13 sept 2022, 16:31):
l]rrna ziua! Corectatl MLrltLrmirT. о sеага!

lиооiл"а.i operate in documenta{ia de atritluire:
(Se va completa iп cazul tп care au.fost operale mocldicdri)

Rezumatul modilicirilor ЙЬсliГrсаrilе solicitate si depistate in urmа clarificarilor,
сагс srtnt incJicate in iпtгеьаrilе si raspunsurile de mai

SuS

S1l RS/P

Data transmiterii

publicate in BAp/atte mijloacelor de iпfоrmаrе

Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а

оfеrtеlоr рrеluпgit (dupd caz)
SIд RSдр



Рiпi la tеrmепчlJimitй (data 21.09.2022,оrа 16.33 au depus oferta 5 ofertanli:

Derrumirea operatorului economic

FаЬiапса SRL

IDNo Asocia{ii/
administratorii

administrator
administrator
administrator

Nr.

1.
l 004600001 446

1 Hiperteh SRL 1 00зб00080897

3. cnnsistcom sRf l 00660006 1 505

1 0086000зз 876 administrator
4. R.,.lдiппm SR|

Instalvest SRL l 008600055595 administrator
5.

Informa{ii privind ofertele depuse qi clocumentele de calificare qi aferente DuдЕ prezentate de сitrе

operatorii economici:

I)епumirе document

DUAB
Г\fдrtо.,,r]аrlizе.lе f ] 5 7

DenumireL@
FаЬiапса

SRL
Hiperteh

SRL
consistco

m SRt,
Budeicom

SRL
lnstalvest
SRL

) constituie
рr*."t"П-

trferta
Nu Nu Nu Nu

рrо7-епtаt А А л А

Gагап{iа репtru оf9{Ц prezentat fost fost fost fost

rlд preZentat

preZentat

е de califical;;;l геl)ocumentt

л-л-6htаfбо mпсtгрlпr L

cleschisa l deschisa deschisa deschisa

rlotnriilnr ргсzепtаt oferta оlЪrtа oferta oferta
LlРoq чq9чl rrrv. . _ _ -liltа - 

lчiгагilоr

executaie qi finisate iп цltimii 5 апi, сопfоrm anexei пг, 12

si lЗ, insoiit de certific[ri de Ьчпtr execu{ie pentru cele mai

importante lчсrбri, чаlоаrеа, реriоаdа 9i locul execu{iel

lчсrhrilоr gi piecizarea dactr au fost efectuate iп сопfогmitаtе

сч поrmеlь irofesionale din domeniu 9i dach аu fost duse la

ьчп sfбrsit; adrese si пr de telelbn

preZentat Nu Nu Nu Nu

Disponibilitatea de bani lichizi
(nnnnn lci \lг)r'срrtifiсяtrrl bancii la саrе se deserveste)

рrсZеlltil1 А А А А

Теrmеп ф ga,"ntie репtru lu.Iuri ,ini* 7 -i * prezentat fost fost fost fost

саrапlв de Ьuпа executie ljo% репtгu ореrаtоrul есопоmiс

desemnat castigator

La semn
contract

oferta l oferta oferta oferta

Grаfiс de executare а luсrбrilоr preZentat Nu Nч Nч Nч

Fоrmulаrul informativ dеsрге оfеЩtд1 preZentat А А А А

b..l"*ti. рr*i",iЪЬligаliilе сопtгасtuаlе fаlй de alli
L^_^ffлiаri

prezentat fost fost fost fost

Dе.lйъ pr*nd lista ргiпсiраlеlог lt-tсгбгi executate iп

ultirnul ап de activitate
рrеZспlait оtЪrtа ol'erta оlЪrtа oferta

DeclaгФ фчrld d"tёгilе specifice, utilajLrl 9i echipamentul

песеsаr репtru indeplinirea соrеsрuпzйtоаrе а contгactuIui

Апеха l4
рrеzепtаt Nu Nu Nч Nu

Б;.'аl"Ге privind personalul de specialitate 9i/sau а

expe(ilor рrорus/рrорu9i репtru implementarea

contractului, inclusive dirijinte de sапtiег cu testarile iп

rlnmдnirll hrсrяrilпr execllfate. Anexa l5

рге;/-епtаt

Lbta Jubcontractanlilor 9i раrtеа/рtrrlilе din contract саrе

sunt indeplinite de сбtrе aceýtia Апеха l б
prezentat А А А А

Infotmalie privind аsо.с,g9gДпgu_lz preZentat fost fost fost fost

Avizul Inspecliei de Stat in Constructii preZentat deschisa deschisa deschisa deschisa
prezentat oferta oferta oferta oferta

4

lentele ct



ý, ".*dtt"te 
1" modul stabilit Sau а сопtrасtеlоr cu aceste

iаЬоrаtоаrе, репtrч iпсеrсаri de beton 9i а altor materiale 9i

elemente de construcjie саге песеsitё iпсеrсiri, incluse in

Informa{ia privintl соrеsрuпtlеrеа оfеrtеlоr сu cerin{ele solicitate:

Репtru elucitlarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privinti ctlrespunderea ofertei cu сеriп{еlе

stabilite in clocumenta!ia cle atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

Dепчmirеа lotului
Dепumirеа ореrаtоrчlui

есопоmiс

Рrе{чl
ofertei

(йrё TVA)*

Cantita
te qi

unitate
mаSurа

Соrеsрчпdе
rеа сu

cerin{ele
calificare

Соrеsрчпdе
rеа cu

specifica{iile
tehnice

Luсrаri de reparatie
capilala etajul 3, al IMSP
дмт Вuiuсапi, diп iпcitllu
clddirii СМF-б,slr, Р.

МочiIч 6, muп. Clti;iпtiu,

Fabianca SRL 2з1 151 \ ,,7 8 buc + +

Нiреrtеh SRL 2429844;78 buc Nu а fost
deschisa
oferta

Consistcom SRL 25996l3.1 l Ь_uс Nu а fost
desch,isq

oferlQ

Вutlеiсоm SRL 280454з,52 Ьuс Nu а fost
deschisa
oferta

Instalvest SRL зз95349.|9 Ьuс Nu а fost
deschisa

ofertq

Informa{ia solicitatй Rezmatul risрчпsчlчi
опеrаtоrчlui economicData

solicitйrii
Operatorul
economic

406 din
26.09.2022

F'abianca
SRL

Sб prezinte, рбпё la data de 29,09,2022, explicaltt cu

documente сопfirmЁtоаrе privind:
l. Сопfогm punct. 4 din anunpl de раrtiсiраrе 

*

certiJicatele de codormitate а priпcipalelor mаtеriqlе

q i pr ez епI ar е а m ostr elor :

-Рrеzепtа}i manualul de рrоdчсе cu Romstal din З54 de

pagini gi nu certificatul de conformitate;

-сегtifiсаtеlе de conformitate cu sчрrаtеп sA la

uгmйtоаrеlе Ьutluгi sunt сч tеrmепul ехрirаt , placi diп

роliпеr slirеп , рtusч diп./ibra de sticla репlrч urmare,

рliпtч сliп lеmп cu.furпir peпtrll pardclseli, parchel

muhistral репtrЧ placarea pardoselilor, jaluzele

iпteriaare diп aliaje de аlumiпiu, profile diп hotel

ziпcat tip CD60, U28, cleiuri polimerice marca

соmеrсiqlа Suрrаtеп, gruпduri, cleiuri polimer ice

mаrса Suрrаlеп Sд, gruпduri ucrilatice, plastere de

mаrmur d, v ops е l е acr il atice ;

-ceпificatele de conformitate cu ceg9ltar sRL la

чrmбtоаrеlе bunuri sunt cu termenele expirate - cabluri

si сопduсtоаrе electrice, cabluri iп asortimeпt, seturi

de есhiраmепt репtru tепsiuпе joasa, cabluri, сапаluri

si accesorii, Idvi si accesorii репtru izolareq lucrdrilor

с,ч electricilatea, dulapuri Ei trапфrmаtоаrе electrice,

Lлрсlг(llе еlес,tгiс,е репtrч ilumiпаt LED, cabluri si

| с,tлпJчr,tuаrе ele.,tric,e;

IZ. СопtЬгm punct, |З din чпuпtчld. pufri.ip*

Raspuns пr. l29 din
28.09.2022 cu explioatiile si

ргеzепtаrеа documentelor
сопfirmаtоаrе



б"а"-ti" pri"ira 
"Ыigаliilе 

сопtrасtuаlеfауd de alli

beпeficiari,in dесlаrа{iа рrеzепtаtё nu este indicat пr,

la сопtrасt, anul qi tеrmепul de execu{ie а acestor

сопtгасtеl

3, Сопfоrm pLrnct. l4 din апuпlul de participare -

Declara|ie priviпd lista priпcipalelor lucrdri execulate

iп ultimul ап de activitare, din lista рrеzепtаttr in пчmёr

de 26 de luсrёгi aveli finisate doar 5 luсrбri, dаr in

dесlаrаliа privind obligaliile сопtгасtuаlе fаlё de alli

Ьепеtlсiагi пu se геgбsеsс са luсrёri nefinisate;

СопfЬгm рuпсt. lб din апuпlul de рапiсiраrе -

Declaru|ie priviпd реrsопаlul de specialitate si/sau а

ехр erI ilor pr clpus/ р r opus i р е пtru imр l еmепl ar ец

сопtrасtului, iпсlusiуе dirigiпte de sапtiеr сu testdrile

iп dоmепiul lucrdrilor executate. дпеха ]5

-ceпificatul de atestare tehnico-profesionalб а D/иi

Casico llia este valabil рбпё la 29,09,2022,

dispune{i de alta реrsоапй саrе va putefactiva

in calitate de diriginte de qапtiеr pentru execulia

lчсrёri lоr special izate;

-certificatul de atestare tehnico-profesionalб а Dlui

Сопdruс Сопstапtiп este prezentat in хеrох, чё

rugбm sб prezenta{i certificatul in original,

5. Сопfirmа!i сu documente сопfiгmаtоаrе:

- F-3, poziria / - volumul з,l9,69 h-om, - dаr este

5l6,49 h-om;

- F-3, pozi|i(;l /6 - automat triроlаr l0-25A - 7l
(Ьчс,), pre(uldestulde mic 23 lei(buc.) йrй

ТVА;
- F-3, pozi|ia 23 - lёmрi luminiscente LB- l8Э

LED - 368( buc.), prelul destul de mic ,28,95

lei (buc.) fёгД ТVА;
- F-З, poziyia 24 - prizб de fiqё cu imрйmiпtаrе

220 inclusiv.tama * 129(Ьчс.), рrерl destul de

mic - 23,92lei (buc.) fбrй TVA;
- F-3, pozi|iq 52- аmоrstr - grund (Betonogunt)

cantitatea 230 (ke) - dar este 226,З2 (kg) qi

prelul destul de mic -20,20lei (kg);

- F3, pozi|ia 5/- аmоrsа - gruпd 242,5 (kg)- dаг

este 247,1З(kg)
- F-7, pclzi|ia /19 - volumul 1,04 (l00 buc.) *

dаr este 1,40 (l00buc.);

6. Сопfогm dаtеlог prezentate in devizele ofertei ali

micqorat mапореrа cu 42Vо, materiale cu l00lo,

utilaj mаjоrаt cu l5% 9i mic9orat alte cheltuieli,

rеgiа beneficii l2%, faP de devizul inilial, чё

rчgбm str prezenta{i calculul contabil cu date

veridice privind aceEti parametrl mапореrа, regia,

Ьепеfiсiu,
'7. Justificali pre{ul ofertei апоrmаl de scёzut.

Luбnd in calcul чаlоаrеа оf-егtеi рrеzепtаtе,
саге este апогmаl de sсёzutё (З5,12%), solicitam

rеSресtuоS asigurarea suрlimепtаrё, сб compania D-



tabilili si

tъгб risсuгi de аьапdопаrе,
plicalii cu

Ooaurnanta сопfirmtrtоаrе privind: 
_лл*iлiлоrа

В. i""r"* punct, 4 din anunlul de рагtiсiраrе

certфcatele cte соп!ьlmitаtе а priпcipalelor materiale

I si prezeпtarea mostrelor: . /.палhпl ,ýRL la

lei (buc.) fбrё TVЛ

'l!i7кZ,'^^""U,"l""'"-itate cu Cegoltar SДL la

urmбtоаrеlе Ьuпuri so1icitate, саrе sunt cu termenele

ехрirаtс, ati prezentat dоаг репtru - саhluri si
-ro'n,rlurli,oo,o 

electrice, tlраrаlе electrice peпtru

ilumiпqtLДD, репtгu aceste Ьшпчri пu sunt - 

.cabluri 
iп

asortimeпt, seturi de есhiраmепt |,:u.u "::'::,: 
j::::,

cabluri, сапqluri si accesorii, tdvi qi accesorii репtru

izolarea lucrdrilor сч electricitatea, dulapuri ,pi

'iron|oforroroare 
electrice, , cabluri si сопduсtоаrе

electrice;

9.;;;f"r* рuпсt. lз din anunlul de рапiсiраrе_ 
_

Declura|ie priviпd obligayiile сопtrасtuqlе Jatd de аЦi

Ы' ii,, *,, in deсl аrа1й р" ",,n,l,a ::::li"'ioiTj_ij,
la сопtrасt, апul qi tеrmепul de execu{ie а асеstоr

contracte;

l0. Сопfоrm рчпсt, 14 din anun{ul de participare -

orrtoroti, priviпcl lista priпcipa!elor lucrdri,executate

iп ultimul ап cle acliyilaie, din lista prezentata iп пчmбr

de 26 de luсriri aveli llnisate dоаг 8 luсrtrri, dаr iп

declara{ia pгivind obiigaliile co.ntracluale_ilil_Y "]:
beneficiari nu ,е 

"gasesc 
са luсrаri nefinisate;-, чб

;;;;; ,. explicali motivul neindictrrii пчmбr, data,

;;;:';r;.r"lui чеrЬаl de receptie finaltr а lчсrаrilоr;

il. СопЛ.rч{i cu documente confirmtrtoare:

- F,3, pozi|ia /б - automat tripolar 10-25А _ 7l

tbu..j, pre{ul destul de mic 2З lei (buc,) йr1

TVA;
- F-3, pclzi|ia 23 - lampi luminiscente.LB- 18Э

LED - 368( buc,), prelul destul de mic - 28,95

428 din
04.10.2022

Raspuns пr,131 din

04.10.2d22 cu explicatiile si

рrеzепtаrеа dосumепtеlоr
сопfirmаtоаrе

Ofertan{ii respinEi/descalilica(i :

Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr: Репtru fiecare lot

Criteriuldeatribuireaplicat:Pre{ulcelmaiscйzut

tпlьrmа{iа privincl tactorii de ечаluаrе aplica{i: пu s-a atribuit

Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr: пu este cazul

iп urmа ехаmiпбri, ечаluйгii Ei ctlmprrrйrii tltъrtеlоr depuse in ctrclгul proceclurii tle atribuire s-a decis:

АtriЬuirеа contractLllLri сlс aclrizilie pirblici: 7



Рrе(чl total
(fйrй ТVА)

Рrе{чl чпitаr
(fйrй ТVА)

237l5l1,78

cantitate
;i unitate

dq ц,Длчtl

I)епumirеа lotului

23715l 1,78 2845814,14

Luсrаri de rераrаtiе
capilala etajul 3, al IMSP

АМТ Вuiuсапi, tliп iпсiпlсt
clddirii CMF-6, str. Р.

I)enumirea
operatorului

economlc

FаЬiапса SRL

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

репtrч ichizi1ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3I al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie

2015 priviпd achizi|iile publice)
теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:

(Setecta|i tеrmепul de asteptare respectal. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
'iulie 

20'] 5 priviпd achiziytiie publici, iпсlusiч а termeпelor de a;teptare, se фсtuеаzd iп coпformitate

cu рrечеdЪrilе TITLtJLut iTl Capitolul I (Calc,ularea Теrmепului) al Codului Сivil al Republicii

Moldova),
Contractul de achizi{ie incheiat:

Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчьriса dаtй se completeazй doar in cazul in

саrе la 
'рrъсеdчrа 

cle о.йirili. рuьliсд аu fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

contract/contracte репtru ltlt/loturi репtru саrе ач tbst aplicate criterii cle durabilitate):

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе а

lotului/loturilor репtrч сilге atl lbst aplicate criterii tle

Informarea ореrаtоrilОr economici clespre cleciziile grupului cle Iuсru pentru achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrчlui
есопоmiс

Data transmiterii м odalitatea de transmitere

F'аЬiапса SRL 438 din 06.10.2022 fаЬiапса@mаil.rч

SC Hiperteh SRL 438 din 0б.10.2022 hiperteh@mail.ru

Consistcom SRL 438 din 06.10.2022 consistcom@mail.ru

Budeicom SRL .l38 din 0б.l0.2022 Ьuсlеiсоm(D,mаil.rч

lnstalvest SRL 438 din 06.|0.2022 cl i п u. с io Ьа n u@ reze rvoa rе.md

ffi Бtr"'ай ;й,,;iiit u Гir i este

mai miсё decбt рrаgurilе ргечёzutе la ar1. 2 aIin. (3)

al Legii пr, 13 1 din 3 iulie 20l5 privind achiziliile
nrrЫice

П б zile iп cazurl transmiterii comunicбrii prin

rTriiloace еlесtrопiсе si/sau fax п
l l zile in cazul пеtrапsmitеrii cornurricбrii prin

miiloace electronice Ei/sau fax п _
lffi ёstimаtб а contгactuluieste

egal1 sau mai mаrе decбt рrаgurilе рrечlzutе la аrt, 2

alin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind

achiziliile publice

П 11 zile iп cazul transmiterii соmuпiсбriiрriп
miiloace electronice qi/sau fax п

П lб zile iп cazul netransmiterii соmuпiсlrii prin

rniiloace electronice ;i/sau fax п

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

intreprinderea:
Сч capital
autohton/

Numйrul
gi data

сопtrасtului/

Cocl
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate
contractuluilйrй TVA iпсlчsiч'ГVА

Fabianca
SRL

Fabianca SRL
17 1,1.10.2022 45215l40-0 237l5l1,78 28458l 4,1 4 31.05.2023

дu fost aplicate eriterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

Nu esle сuzul

цдrqц!ц4!9д9iдtр):_

Рrе{ul total
(inclusiv
тчл)

l tluc



ffi pentru саrе atl fost aplicate criterii

C.it.ri"l d.-trtb"ire репiч lotul/ltlturile репtru саrе ач tbst

a'llýalE Ultf.lrl Чl -a'lY::::::=.-.-- Т turr*nЫ ,t, usteptare репtru iПcheiereaPrinprezeпtсtdаrеffi1i",uсleclоrricсilеrmепulclеaqte1
coпtractului/coпtractelor iпclicute а !'ost respectttt (exceptiiпcl сахuriле^р,::::у:л!:.:::;,,::!::;_(:!,:, :;:,:,"#'ii'r'Tir'7;;;;;;;;'s'iri,ti'i 

"!ii'triiЙ'iu'iiir|, 
i, p,rru* q.i сd ii clzy! сlецuпеrii contesta{iilor qi/sau

recep|ioпiirii ropottrtelor ttе moпitorizure, aceasteT au.|ilst емtmiпаtе qi sоlu(iопаtе,

Рriп prezeпta eltlre de seamri, gruрul cle lucru репtrч achiziyii сопJirmd coreclitueliпea desfisurdrii procedurii

cle achizi|ie, fopt репlrч "оr, 
joortii rdspuпclere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсru репtru achizilii:

t]ULGARU VALERIU

durabilitate: _
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.          / 22   din        .10.2022. 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE 

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

Bunuri  

Obiectul de achiziţie Carburanţi vrac 
Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă sau cererea 
ofertelor de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1662365670813 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1662365670813?tab=contract-notice 
Data: 05.09.2022 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

Anunţ de intenţie nr. 24 din 29.08.2022,  
BAP nr. 69 din 02.09.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_
0.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire  -  
Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4198554,00 
 
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 
 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

- 
 

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

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 05.10.2022, ora14:00), a fost depusă 1 (una) ofertă: 
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
10

natalia.croitoru
Typewriter
125
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Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 
ÎCS”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L. 1002600005897 Asociat: „LITASCO” SA, Geneva; 

Administrator: ISAYEV FEYRUZ 
 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

ÎCS”LUKOIL MOLDOVA” S.R.L. 
Documentele ce constituie oferta 

DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziţii European 

prezentat 

Specificaţii tehnice  prezentat 
Specificaţii de preţ  prezentat 
Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA  prezentat 
Cererea de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 

Documente de calificare 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional 

prezentat 

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

prezentat 

Actul care atestă dreptul de a livra 
bunuri/lucrări/servicii 

prezentat 

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

prezentat 

 
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

 

Denumirea lotului 
Unitate 

de 
măsură 

Cantita
te 

Preţul  
estimat AC 
(fără TVA) Preţul ofertei 

(fără TVA)* 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Corespun
derea cu 
cerinţele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificaţi
ile tehnice 

Benzină A-95 vrac litru 100000 2146667,00 2117500,00 
ÎCS”LUKOIL 
MOLDOVA” 

S.R.L. 
+ + 

Motorină vrac litru 59700 1365637,00 1342752,50 
ÎCS”LUKOIL 
MOLDOVA” 

S.R.L. 
+ + 

Motorină de iarnă vrac litru 30000 683250,00 674750,00 
ÎCS”LUKOIL 
MOLDOVA” 

S.R.L. 
+ + 

 
Constatări/Comentarii:  
1.  Pentru loturile nr.1,2 şi 3 unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic ÎCS”LUKOIL 
MOLDOVA” S.R.L., oferta acestuia corespunde cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire şi se propune a 
fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
 
 
8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  
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Data  Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

05.10.2022 ÎCS”LUKOIL MOLDOVA” 
S.R.L. 

Clarificări asupra documentelor 
de calificare  (anexa nr.22 din 
D.S. nr.115/2021) 

a prezentat informațiile 
solicitate 

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică: 
 
Denumirea lotului  Unitate 

de 
măsură   

Cantitate  Denumirea 
operatorului 

economic 

Discount 
% 

Preţul unitar  
(fără TVA) 

Preţul total  
(fără TVA) 

Preţul total 
 (inclusiv TVA) 

Benzină A-95 vrac  litru 100000 ÎCS”LUKOIL 
MOLDOVA” 

S.R.L. 
1,0% 

21,18 2117500,00 2541000,00 
Motorină vrac litru 59700 22,49 1342752,50 1611303,00 
Motorină de iarnă vrac litru 30000 22,49 674750,00 809700,00 

Total       4135002,50 4962003,00 
 
Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost.  

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

 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎCS ”LUKOIL MOLDOVA” 
S.R.L. 06.10.2022 SIA RSAP şi  e-mail 

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

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

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

 
(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).  
Comentarii: 
Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
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17. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Întreprind
erea: 

Numărul 
contract

ului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 
ÎCS”LUKOIL 
MOLDOVA” 

S.R.L. 

Cu 
 capital 
străin 

14/___ ___.10.2022 09100000-0 4135002,50 4962003,00 31.12.2022 

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 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
mailto:natalia.croitoru@army.md
natalia.croitoru
Typewriter
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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.    01___din      17 octombrie   2022    .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s.Cioburciu rn. Ștefan Vodă 
Localitate s.Cioburciu raionul Ștefan Vodă 
IDNO 1007601006209 
Adresa s.Cioburciu str.Ștefan cel Mare 
Număr de telefon 024235236; 024235274 
Număr de fax 024235238 
E-mail oficial  primariacioburciu@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Nicolau Leonid , 069443877 
nicolauleonid@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Renovarea terenului de baschet,volei,pistei de alergare 
și terenului de joacă în cadrul terenului sportiv 
multifuncțional din s.Cioburciu rn.Ștefan Vodă. 

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-1662037425356 
Link-ul: ocds-b3wdp1-Md-1662037425356 
Data publicării: 01.09.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:01.09.2022 
Link-ul: BAP nr.68 

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) 2798128,26 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  12 septembrie 2022, 14:55 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Cerem autoritatil contractante de a anula obligativitatea 

certificatelor ISO pentru a crea conditii cit mai egale 
pentru operatorii economici dornici de a participa la 
procedura. Creati conditii neloiale intentionat pentru a 
favoriza operatorii care detin aceste ceriticate. Nu 
sunteti obligati de nicio lege de ale solicita obligatoriu. 
AC trebuie sa creieze condiții loiale și sa nu denatureze 
concurenta in procedurile de achiziții publice. Prezenta 
acestui certificat nu va garantează calitate ! 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Toate cerințele expuse în anunțul de 
participare sunt obligatorii pentru toți ofertanții și sunt 
în conformitate cu legislația în vigoare. 

Data transmiterii 13 septembrie 2022, 14:13 
Data solicitării clarificărilor  12 septembrie 2022, 14:58 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua. Cum argumentati necesitatea sistemului de 

management pentru obiectul dat? Cum arguentati Cifra 
de afaceri anuală minimă pentru ultimii trei ani de 
raportare impusă operatorilor economici nu trebuie să 
fie mai mică   6 700 000.00 lei MDL Si care ar fi 
diferenta intre antreprenorii care il au si cei care nu 
dispun de cifra medie si sisteme de management? 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform prevederilor legislației solicităm să vă 
conformați cerințelor solicitate. 

Data transmiterii 13 septembrie  2022, 14:17 
 

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 septembrie 2022, ora 16:00), au depus oferta __1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SCARTEH SRL 1013600018440 Ignatov Arcadie 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SCARTEH  
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    
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DUAE+DUAE asociat prezentat    
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat   
 

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

Cerere de paricipare prezentat    
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat    
Grafic de executare a 
lucrarilor 

prezentat    

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

prezentat    

Lichiditate generala prezentat    
Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani de 
activitate 

prezentat    

Demonstrarea experienței operatorului 
economic în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 

prezentat    

Recomandări pentru contractele prezentate 
pentru demonstrarea experienței similare 

prezentat    

Lucrările executate în ultimul an de activitate prezentat    
Demonstrarea accesului la 
infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea 
contractantă, pe care aceasta le consideră 
necesare pentru îndeplinirea contractului ce 
urmează a fi atribuit 

prezentat    

Demonstrarea accesului la personalul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit (personalul 
de specialitate care va avea un rol esenţial în 
îndeplinirea acestuia) 

prezentat    

Certificatul de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier 

prezentat    

Raport financiar pentru an.2021 prezentat    
Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de către aceștia 

prezentat    

Informație privind asocierea prezentat    
Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor și 
instalațiilor  

prezentat    

Perioada de garanție a lucrarilor prezentat    
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice 
emis de Agenția Servicii Publice 

prezentat    

 
Certificat ISO 9001  

prezentat    

 
Certificat ISO 14001 

prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
 
 Lotul nr.1 

Operator economic 1     
  Conform         +      + 
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,,Renovarea 
terenului de 
baschet,volei,pistei 
de alergare și 
terenului de joacă 
în cadrul terenului 
sportiv 
multifuncțional 
din s.Cioburciu 
rn.Ștefan Vodă,, 

SCARTEH SRL 
 

2754793 lei 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 
  

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   
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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 nr.1 
,,Renovarea 
terenului de 
baschet,volei,pistei 
de alergare și 
terenului de joacă 
în cadrul terenului 
sportiv 
multifuncțional 
din s.Cioburciu 
rn.Ștefan Vodă 

 
 
 
SCARTEH 
SRL 
 

 
 
 
Conform 
caietului de 
sarcini 

 
 
 
 
2754793 lei 

 
 
 
 
2754793 lei 

 
 
 
 
3305751 lei 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SCARTEH SRL 
 

         30.09.2022                      e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumire
a 

operatorul
ui  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SCARTEH 
SRL 
 

Cu capital 
autohton 

 
97 

17.10.2022 45200000-9 2754793,00 3305751,00 31.12.2023 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

______Nicolau Leonid_____________                             ______________________ 

                    (Nume, Prenume)                                                                       (Semnătura) 
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Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 2  din 14 decembrie 2021 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria Novosiolovca 
Localitate s. Novosiolovca r-l Taraclia 
IDNO 1007601007550 
Adresa s. Novosiolovca r-l Taraclia str. Lenina, 25 
Număr de telefon 029434302 
Număr de fax 029434302 
E-mail oficial primarianovosiolovca@mail.ru 
Adresa de internet -  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Iacobceac Ecaterina 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  152583 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21048314 
 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1638988483232  

Data publicării anunțului de participare 08 decembrie 2021 a. 
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 

23 decembrie 2021 a. 

Denumirea operatorului economic SRL Slavena 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2 

Data:03.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:79527 

Inclusiv TVA:95243.9 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
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prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

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

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

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

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

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 

 
По договору № 2 от 03.01.2022 года SRL «Slavena-LUX» внести 
следующие изменения: 

Код  CPV 

Наименование  товара/  
услуг 

 Ед. 
изм. 

 Коли 
Чест 

во  

Цена за 
единицу 

Цена за 
единицу 

Сумма  
без НДС 

Сумма с НДС 

( без 
НДС) 

( с 
НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lotul 2 Различные продукты питания 
15610000-7 Крупа гречневая кг -1,2 -29,18 -35 -35,02 -42 
15610000-7 Крупа пшено кг -16 -10 -12 -160 -192 
15610000-7 Крупа арнаутка кг -12 -10,3 -12,36 -123,6 -148,32 

15610000-7 
Рис круглый 
высший сорт 

кг -42 -14,16 -16,99 -594,72 -713,58 

15610000-7 Кукурузная мука кг -9 -10,3 -12,36 -92,7 -111,24 
15610000-7 Манная крупа кг -17,3 -10,3 -12,36 -178,2 -213,84 
15610000-7 Овсянная крупа кг -10 -12,5 -15 -125 -150 

15850000-1 
Макароны в 
ассортименте 

кг -37 -18,51 -22,22 -684,86 -822,1 

15000000-8 

Сыр твердый не 
менее 45% 
жирность  

кг -
20,21 

-
105,68 

-
126,82 -2135,83 -2563 

15800000-6 Куриное яйцо шт -1250 -2,12 -2,55 -2651,25 -3187,6 
15800000-6 Крупа кускус кг -8,8 -29,94 -35,93 -263,44 -316,2 
15813000-0 бублики  5кг пакет кг -30 -23,14 -25 -694,12 -750 

15813000-0 

Печенье детское 
сахар не более 15 
%  5кг пакет 

кг -27 -26,67 -32 -720,13 -864 

  Total lotul:         -8458,87 -10073,88 
Lotul 3 СПЕЦИИ 

15863200-7 
Чай черный (100 
пак. по 2 грамма) шт. -8 -40 -48 -320 -384 

15898000-9 
Дрожжи мокрые 
(75 грамм) шт. -17 -8,25 -9,9 -140,25 -168,3 

158724000-
5 

Соль 
йодированная кг -14 -5 -6 -70 -84 

15831000-2 Сахар  кг -40 -15,73 -16,99 -629,2 -679,6 
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03111000-2 
Семена льяные 
100гр.  шт. -11 -6,67 -8 -73,39 -88 

03111500-7 
Семена кунжута 
100гр. шт. -11 -8,8 -10,56 -96,8 -116,16 

15332410-1 
Сухофрукты  
(слива, яблко) шт. -20 -36,67 -44 -733,45 -880 

  Total lotul:         -2063,09 -2400,06 
Lotul 4 Консервация овощи и фрукты 

15000000-8 
Томатная паста  
(0,7 л/б) шт. -6 -18,28 -21,93 -109,67 -131,6 

15500000-3 

Масло 
растительное 
нерафинированное 
5л 

л -30 -32,92 -39,5 -987,5 -1185 

03142100-9 Мед   (0,7 л/б) шт. -1 64,85 77,72 64,85 77,72 

15331400-1 

Огурцы 
консервированные 
(0,7 л) 

шт. -17 -14,67 -17,6 -249,45 -299,2 

  Total lotul:         -1281,77 -1538,08 
Lotul 5   Замороженная рыба 

15221000-3 
Рыба мороженная 
без головы Хек  
300-600 1/5 

кг -82,6 -44,67 -53,6 -3690,03 -4427,36 

  Total lotul:         -3690,03 -4427,36 
Lotul 6 Мясные продукты 

15112130-6 

Грудинка 
куринная без 
кости 
охлажденная 

кг -118 -60 -72 -7080 -8496 

15111100-0 
Фарш свиной 
охлажденный кг -50 82,5 -99 -4125 -4950 

03140000-4 

Мясо говяжье 1-2 
категории 
Охлажденное 

кг -85 -
108,33 -130 -9208,05 -11050 

03140000-4 

Мясо свинное 
обезжиренное 
охлажденное 

кг -60 -85 -102 -5100 -6120 

03140000-4 
Мясо индюшье кг -

79,04 
-

108,33 -130 -8562,38 -10275,2 

  Total lotul:         -34075,43 -40891,2 
  Total lotul:         -49569,2 -59330,58 

 
 

 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
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VII. Уменьшение контрактов происходит в связи с тем, увеличились цены на 
продукты питания.  

VIII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 
17.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind уменьшение контракта 

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
SRL «Slavena-

LUX» 
Nr. 1 17.10.2022 49569,2 59330,58 

Conducătorul grupului de lucru: 

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











































DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

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

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
Localitate mun. Chisinău
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 prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achiziției Standarde și consumabile pentru determinarea 
reziduurilor prin metoda multireziduală
(LC/MS/MS)

Cod CPV 33IOOOOO-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
ww. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1660053246240
Link-ul:
https://achizilii.md/ro/public/lender 2 1061 34 L
Data publicării: 10 aug 2022. 12:20

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/category7tenders/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 aCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 612 300.00 MLD

mailto:crdv@ansa.gov
http://www.crdv.md
https://achizilii.md/ro/public/lender
https://crdv.md/category7tenders/annual


3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 11 aug 2022, 16:41
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 65 Tuburi de centrifugare
Întrebare: Buna ziua,va rugam sa revizuiti specificația 
pentru aceasta poziție,dimensiuni de 16*100 mm sunt 
pentru volum de 10 ml.Pentru un volum de 15 ml 
eprubetele sunt mai mari.

Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua. Confirmăm faptul că sunt eprubete cu 
volumul de 1 5 ml de alte dimensiuni dccît cele indicate. 
Dar pentru laborator sunt necesare exact eprubetele cu 
dimensiunile indicate ( volum de 15 ml- cu diametru - 
16 mm, înălțime- 100 mm, rezistente la t()= 55 C 
deoarece doar aceste eprubete sunt compatibile cu 
sistemul de extracție (System SPE - Solid phase 
extraction system) cu care se lucrează în laborator. Alte 
tipuri de eprubete (de alte dimensiuni și lormă) nu suni 
compatibile cu sistemul SPE și un proces de extracție 
nefinalizat sau necalitativ duce la rezultate nevalide.

Data transmiterii 12 aug 2022, 09:14

Data solicitării clarificărilor 12 aug 2022, 1 1:25
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 65 Tuburi de centrifugare. Răspuns (12 aug 2022. 
09:14):
întrebare: Buna ziua! In eprubete cu diametru - 16 mm. 
înălțime- 100 mm incap numai 10 ml. Va rugam sa 
revizuiti volumul din 15 ml in 10 ml.

Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua , va comunicam ca in eprubetele cu 
dimensiunile pe care le-am indicat si de care de fapt 
dispunem in laborator momentan (15 ml- cu diametru - 
16 mm, înălțime- 100 mm.) .incap exact 15 ml . Se 
solicita eprubete cu caracteristicile tehnice menționate 
supra ,rugam sa va conformați indicațiilor caietului de 
sarcini .

Data transmiterii 12 aug 2022. 14:31

Data solicitării clarificărilor 14 aug 2022, 12:25
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

’ Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI 
întrebare: Ce inseamna abrevierea &quot;SI&quot; 
Standard International?

Expunerea succintă a răspunsului SI - sistem international
Data transmiterii 16 aug 2022. 09:00



4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 22.08.2022 15:47 ora 09:00 ), au depus oferta 4 ofertanți:

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]

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

Nr. Denumirea operatorului economic 1DNO Asociații/
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc
2. Ecochimie 1002600052156 Iurcu Nicolae
3. BIOTECHLAB 1004600067330 Pislaru Marcel
4. Lokmera 1007600011105 Iasibas Nicolai

4

Denumire 
document

Denumirea operatorului econom ic
Operator 

economic 1
Operator 

economic 2
Operator 

economic 3
Operator

economic 4
Operator 
economic

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
Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT

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

Document
1
Document
n

I Operator 
economic

J

(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 cali ficare))

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)



Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 
economic

Prețul ofertei 
(fără 1 VA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice
Lot 1
Lot 2 Ecochimie 4 099.99 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+ +

B1OTECHLAB 4 100 MDL 4-
—

4-

Mic-Tan SRL 4500.00 MDL
Lot 3 Ecochimie 1 970 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+ +

Mic-Tan SRL 2 470 MDL 4-

4-

+

-1-BIOTECHLAB 2 560 MDL
Lot 4 Mic-Tan SRL 7 999 MDL Conform 

anunțului de 
participare

4 +

BIOTECHLAB 8 000 MDL

+ + +

Ecochimie 65 000 MDL
Lot 5 Mic-Tan SRL 7 749.90 MDL Conform 

anunțului de 
participareEcochimie 7 750 MDL 4

Lot 6 Mic-Tan SRL 284 MDL Conform 
anunțului de 
participare

• 4“

BIOTECHLAB 2 850 MDL + 4

Ecochimie 5 285 MDL ± I

Lot 7 Mic-Tan SRL 6 899.90 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

Ecochimie 6 900 MDL

Lot 8 Mic-Tan SRL 9 199,90 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

4-

Ecochimie 9 200 MDL

Lot 9 Ecochimie 3 600 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

Mic-Tan SRL 3 800 MDL +

BIOTECHLAB 3 850 MDL
Lot 10 Ecochimie 3 237.99 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+

+

4-

-1

4-
Mic-Tan SRL 3 238 MDL
BIOTECHLAB 3 660 MDL

Lot 11 Ecochimie 15 250 MDL Conform 
anunțului de 
participare

-

-L.

4-Mic-Tan SRL 18 250 MDL

Lot 12 Ecochimie 2 499.99 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

+

-1-Mic-Tan SRL 2 500 MDL
BIOTECHLAB 2 975 MDL

Lot 13 Mic-Tan SRL 3 500 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 4

BIOTECHLAB 3 642,50 MDL +

+

4-

lEcochimie 4 450 MDL
Lot 14 Ecochimie 3 760 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+ +

Mic-Tan SRL 4 800 MDL +

+

■4

4-BIOTECHLAB 4 995 MDL
Lot 15 Ecochimie 2 040 MDI. Conform 

anunțului de 
participare

1

Lot 16 Ecochimie 28 500 MDL Conform 
anunțului de 
participare

- 4-

Lot 17 Mic-Tan SRL 8 170 MDL Conform 
anunțului de 
participare

4-

Ecochimie 12 150 MDL

4



X Mic-Tan SRL 40 000 MDL Conform 
anunțului de 
participare

1
Ecochimie 55 500 MDL -

: 19 Lipsa oferta
: 20 Ecochimie 2 425 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+
+

+

+Mic-Tan SRL 8 000 MDL
BIOTECHLAB 8 700 MDL

Lot 21 Mic-Tan SRL 2 000 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+

-t-

+

+

+

BIOTECHLAB 2 035 MDL
Ecochimie 7 020 MDL

Lot 22 Ecochimie 5 250 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+Mic-Tan SRL 12 225 MDL

Lot 23 Ecochimie 5 670 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+

4

4-Mic-Tan SRL 20 675 MDL
Lot 24 Mic-Tan SRL 39 599.99 MDL Conform 

anunțului de 
participare

-+■

Ecochimie 39 600 MDL

Lot 25 Mic-Tan SRL 838 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+

+

4-

A
Ecochimie 8 839 MDL
BIOTECHLAB 8 850 MDL

Lot 26 Ecochimie 7 999,99 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+
+

+

+

+
Mic-Tan SRL 8 000 MDL
BIOTECHLAB 9 375 MDL

Lot 27 Ecochimie 2 729.99 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+
+

+

+

+
Mic-Tan SRL 2 730 MDL
BIOTECHLAB 3 160 MDL

Lot 28 Mic-Tan SRL 2 390 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+
+

+

+

+
BIOTECHLAB 2 417,50 MDL
Ecochimie 6 450 MDL

1.0,24 : :>v, - ■ ■ ‘ .. . : ■

Lot 30 Ecochimie 5 130 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+

+

Mic-Tan SRL 15 000 MDL

Lot 31 Ecochimie 15 99,99 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+
+ +

Mic-Tan SRL 15 600 MDL
BIOTECHLAB 16 900 MDL

Lot 32 Ecochimie 91 500 MDL' Conform 
anunțului de 
participare

+

Lot 33 Mic-Tan SRL 2 420 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+

+

4-BIOTECHLAB 2 595 MDL
Ecochimie 4 925 MDL

Lot 34 Ecochimie 1 190 MDL Conform 
anunțului de 
participare + +

 + +

+

+
Mic-Tan SRL 1 750 MDL
BIOTECHLAB 3 950 MDL

Lot 35 Mic-Tan SRL 4 889.90 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+
+
+

+

+

+
Ecochimie 4 890 MDL
BIOTECHLAB 6 750 MDL

Lot 36 Mic-Tan SRL 6 199,90 MDL +
3



Ecochimie 6 200 MDL Conform I -r

BIOTECHLAB 7 325 MDL anunțului de 
participare

4~

Ecochimie 2 720 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

+

+

4-
Mic-Tan SRL 2 890 MDL
BIOTECHLAB 2 992,50 MDL

Lot 38 Ecochimie 3 178,99 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

+

r
Mic-Tan SRL 3 179 MDL
BIOTECHLAB 3 665 MDL

Lot 39 Mic-Tan SRL 1 549,90 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

+

+
Ecochimie 1 550 MDL
BIOTECHLAB 3 450 MDL

Lot 40 Mic-Tan SRL 4 399,90 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+ +-
 + 

-t

Ecochimie 4 400 MDL
BIOTECHLAB 5 100 MDL

Lot 41 Ecochimie 5 940 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+ +
Mic-Tan SRL 6 780 MDL
BIOTECHLAB 7 875 MDL

Lot 42 Ecochimie 5 900 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 
+ 

+

+

+

+
Mic-Tan SRL 6 780 MDL
BIOTECHLAB 7 875 MDL

Lot 43 Mic-Tan SRL 48 300 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ f-

Lot 44

Lot 45 -A — ■> ■ • -■ ' ........ ' - ,■ » . ■ u

Lot 46
■ ■ . ■

Lot 47 Mic-Tan SRL 15 000 MDL Conform 
anunțului de 
part i c i pare

+ +

Lot 48
Lot 49 Mic-Tan SRL 43 840 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+ 4-

Lot 50 ! .T i ' ș ' > ■ .? • ■

Lot 51
Lot 52 Mic-Tan SRL 10 000 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+

4-

------------------------- -- .
+

Ecochimie 12 700 MDT
BIOTECHLAB 16 500 MDL

Lot 53 Mic-Tan SRL 10 000 MDL Conform 
anunțului de 
participare

1

+ 
+

Ecochimie 12 700 MDL
BIOTECHLAB 16 500 MDL

Lot 54 Mic-Tan SRL 15 500 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ + +

BIOTECHLAB 16 875 MDL

Lot 55 Mic-Tan SRL 10 700 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

+

+

+
Ecochimie 12 970 MDL
BIOTECHLAB 16 500 MDL

Lot 56 Mic-Tan SRL 10 700 MDL + +



Ecochimie 13 100 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 
+

_____

+
• ȚBIOTECHLAB 16 500 MDL

.: 57 Mic-Tan SRL 24 500 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ 
+

1

+BIOTECHLAB 27 250 MDL

Lot 58 Ecochimie 8 070 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

+

+

+
Mic-Tan SRL 8 270 MDL
BIOTECHLAB 10 080 MDL

Lot 59 Lokmera 29 330 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

r

Lot 60 BIOTECHLAB 27 250 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+ +

Lot 61 Lokmera 29 426 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

+

+

+

+
BIOTECHLAB 40 360 MDL
Ecochimie 40 679 MDL

Lot 62 Lokmera 2 942 MDL Conform 
anunțului de 
participare

4- 4

Lot 63 Lokmera 2 969 MDL Conform 
anunțului de 
participare

+

1

4
Lot 64 Lokmera 16 950 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+

+BIOTECHLAB 17 000 MDL

Lot 65
Lot 66 BIOTECHLAB 8 750 MDL Conform 

anunțului de 
participare

+

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 Rczm atu! 
răspunsului 
operatorului 

economic
29 august 2022 SRL”Imunotehnomed” Solicităm informație referitor la Loturile nr. 54-58: 

Specificații tehnice de la producător și produsele sunt 
gata pregătite sau necesită pregătire?

e-mail

29 august 2022 SRL”GBG” Referitor Iar loturile nr. 1-4; 6,8,9,11,21-25: s-a solicitat 
flacon 3 ml, cîte flacoane, a cîte ml veți livra?
Solicităm și informație referitor la termenul de 
valabilitate dat de producător?

e-mail

29 august 2022 SRL ”Bio-analitica” Solicităm specificații tehnice de la producător pentru 
loturile:7,12,13,14,16,17,18,19,26,27,28,30,31,32,33,34. 
35,36
37,38,39,40,41,42,43.44.46.47.48,49.50.5 1,52,53 .
S-au solicitat flacoane 3 ml, dar conform codii Iu i 
prezentat
de pentru fiecare produs flacoanele sunt de 5 ml. 
Specificați
va rog, flacoane a cîte ml veți livra și în ce cantitate?

e-mail

........

7



9. Ofertanții respinși/descalificați:

• cnumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

lic-Tan SRL în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de 
lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi pentru care prețul ofertat depășește valoarea 
estimată peste 30 % LOT 5, 7, 8 ,17, 18, 24, 43, 47. 49

Ecochimie în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de 
lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi pentru care prețul ofertat depășește valoarea 
estimată peste 30 % LOT 5,7,8,11,16,17,18,24.32

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut □
(7« 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 calilate-pre( 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. în urma examinări, evaluării 
decis:

și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

LOT 2 Monensin Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

4 099,99 MDL 4 099.99 MDL 4919.998

LOT 3 Ivermectin Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

1 970 MDL 1 970 MDI. 2364.(10

LOT 4 Isoflupredone
Mic-Tan SRL Conform 

anunțului de 
participare

7 999 MDL 7 999 MDL 9598.80

8



- Enoxacin

--------- ---- ....
Biotechlab Conform 

anunțului de 
participare

2850.00 MDL 2850.00 MDL 3420.00

. 9 Ofloxacin
Ecochimie Conform 

anunțului de 
participare

3 600 MDL 3 600 MDL 4320.00

LOT 10 Orbifloxacin
Ecochimie Conform 

anunțului de 
participare

3 237,99 MDL 3 237,99 MDL 3885.588

LOT 12 Metaciclina Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

2 499,99 MDL 2 499.99 MDL 2999.98

LOT 13 Josamicin Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

3 500 MDL 3 500 MDL 4200.00

LOT 14 Tulathromycin A Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

3 760 MDL 3 760 MDI. 4512.00

LOT 15 Tilvalosin Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

2 040 MDL 2 040 MDL 2448.00

LOT 20 Tildipirosina Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

2 425 MDL 2 425 MDL 2910.00

LOT 21 Albedndazol Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 000 MDL 2 000 MDL 2400.00

LOT 22 Albendazol-2- 
aminosulfon

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

5 250 MDL 5 250 MDL 6300.00

LOT 23 Albendazole 
sulfone

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

5 670 MDL 5 670 MDL 6804.00

___
LOT 25 Amino- 
flubendazol

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

8839.00 8839.00 10606,80

LOT 26 Amino- 
mebendazol

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

7 999,99 MDL 7 999.99 MDL 9599.98

LOT 27 Clorsulon Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

2 729.99 MDL 2 729.99 MDI 3275.98

LOT 28 Eenbendazole 
sulfox id

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 390 MDL 2 390 MDL 2868.00

____________
LOT 30 Hidroxi 
mebendazol

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

5 130 MDL 5 130 MDL 6156.00

LOT 31 Hidroxi- 
thiabendazol

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

15 999.99
MDL

15 999,99
MDL

19199.98

LOT 33 Mebendazole Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

2 420 MDL 2 420 MDL 2904.00

LOT 34 Niclosamide Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

1 190 MDL 1 190 MDL 1428.00

LOT 35 Nitroxinil Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

4 889,90 MDL 4 889.90 MDL 5867.88



К)

36 Oxibendazol Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

6 199,90 MDL 6 199.90 MDL 7439.88

.........
>Т 37 Oxyclorzanide Ecochimie Conform 

anunțului de 
participare

2 720 MDL 2 720 MDL 3264.00

LOT 38 Rafoxanide Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

3 178,99 MDL 3 178.99 MDL 3814.78

LOT 39 Thiabendazol Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

1 549,90 MDL 1 549,90 MDL 1859.88

LOT 40 Triclabendazol Mic-Tan SRL Con form 
anunțului de 
participare

4 399,90 MDL 4 399.90 MDL 5279.88

LOT 41 Triclabendazol 
sulfon

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

5 940 MDL 5 940 MDL 7128.00

LOT 42 Triclabendazol 
sulfoxid

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

5 900 MDL 5 900 MDL 7080.00

LOT 52 Clorsulon 13C6 Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

10 000 MDL 10 000 MDL 12000.00

LOT 53 Closantel I3C6 Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

10 000 MDL 10 000 MDL 12000.00

LOT 54 Nitroxinil 13C6 Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

15 500 MDL 15 500 MDL 18600.00

LOT 55 Oxiclorzanide
I3C6

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

10 700 MDL 10 700 MDL 12840.00

LOT 56 Rafoxanide 13C6 Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

10 700 MDL 10 700 MDL 12840.00

LOT 57 Thiabendazol
13C6

Mic-Tan SRL Conform 
anunțului de 
participare

24 500 MDL 24 500 MD1 29400.00

LOT 58 Tetramethylene 
oxide (Tetrahydrofuran)

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

8 070 MDL 8 070 MDL 9684.00

LOT 59
Set de consumabile 4000 
ore de lucru pentru 
generatorul de azot

Lokmera Conform 
anunțului de 
participare

29 330 MDL 29 330 MDL 35196.00

LOT 60 filtre PVDFde
0.45 pm de 4mm

BIOTECHLAB Conform 
anunțului de 
participare

27 250 MDL 27 250 MDL 32700.00

LOT 61 Tuburi de grafit Lokmera Conform 
anunțului de 
participare

29 426 MDL 29 426 MDL 35311.20

LOT 62 Duza pentru FID
0.01 1 inch

Lokmera Conform 
anunțului de 
participare

2 942 MDL 2 942 MDL 3530.40

LOT 63 Duza pentru FID
0.018inch

Lokmera Conform 
anunțului de 
participare

2 969 MDL 2 969 MDL 3562.80

LOT 64 Coloana SimDist 
pentru gaz cromatograf

Lokmera Conform 
anunțului de 
participare

16 950 MDL 16 950 MDL 20340.00



BIOTECHLAB Conform 8 750 MDL 8 750 MDL 1 10500.00
.ОТ 66 Eprubete sticla anunțului de

participare

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

BIOTECHLAB 
Lokmera 
Mic-Tan SRL 
Ecochimie

29 august 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_________________
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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. / 31 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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 

valahilita 
te al 

contract 
ului/acor 

d u lui- 
ca d I'll

fără TVA
inclusiv

TVA

Mic-Tan SRL autohton 08.09.22 Nr. 152 33100000-1 1 16748.60 140098.32 30.12.22

ECOCHIMIE autohton 05.09.22 Nr.eco-
21061341

33100000-1 101890.93 122269.14 30.12.22

BIOTECHLAB autohton 05.09.22 Nr.33/COP 33100000-1 38850.00 46620.00 30.12.22

LOKMERA autohton 05.09.22 Nr.OI4-
LS/22

33100000-1 81617,00 97940,40 30.12.22



18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) frubrica dală se completează doar iu 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
conlract/conlracle pentru lot/loturipentru 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 7'1.4)

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:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut n

Cel mai bun raport calitate-preț n

Cel mai bun raport calitale-cost u

Prin prezenta dare de seanui, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de 
seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □

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

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar
Localitate mun. Chișinău
1DNO 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)

Dumitrascu Aliona’ j

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 Echipament ESB ELISA / LDSA Morlbpalologic
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
www.mtender.eov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l 660644505517
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061691 /
Data publicării: 16 august 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/categorv/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) 436 500.00 MLD

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
http://www.mtender.eov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061691
https://crdv.md/categorv/tenders/annual


3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 20 aug 2022, 14:38
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

termen de livrare
întrebare: Stimata AC. va rugam sa modificați termenul de 

livrare cu cel puțin cu 45 zile. In condiții actuale 
regionale si globale cind lanțurile logistice inca sin t 
afectate este imposibil de a incadra in 30 zile. Va 
mulțumim anticipat.

Expunerea succintă a răspunsului buna ziua . va comunicam ca centrul are in sarcina amenajarea 
laboratorului pentru ESB in termeni restrinsi . din acest 
considerent termenul de livrare a fost fixat pu 30 zile ла 
mulțumim pentru intelegere

Data transmiterii 22 aug 2022. 09:10

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor 1

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 24.07.2022, ora 11:43 ), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. DataControl SRL 1003600007935 Grabazei Alexandru
2. Lokmera 1007600011105 Iasîbaș Nicolai
3. GBG-MLD SRL 1003600117582 Ceaicovschi Tudor
4. BIOTECHLAB 1004600067330 Pîslaru Marcel
5. Ecochimie 1002600052156 Iurcu Nicolae
6. ImpulsProGroup 1007600001757 Perminov Andrei
7. Bio Analitica 1015600017171 Rusu Ghenadic

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

4

Operator 
economic

5

Operator 
economic

6

Operator 
economic

7

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

Propunerea 
tehnică

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAI’ PREZEN 1

Propunerea 
financiară

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAI PREZENTAI’ PREZENT

DUAE PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAI’ PREZENT



.alienâ
az)

PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTAT PREZENTA Г PRI /1,\ 1 A 1

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

Document

kX>cument

(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:

* 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: ,, + ’’ z>7 cazul corespunderii și prin ” în cazul necorespunderii)

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 
economic

Prețul ofertei 
(iară TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespundere 
a cu cerințele 
de calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Lot 1 DataControl SRL 17 900 MDL Conform anunțului 

de participare
-

Lot 2 GBG-MLD SRL 121 580 MDL Conform anunțului 
de participare

- +

Lokmera 141 611.60 MDL + +

Lot 3 BIOTECHLAB 56 250 MDL Conform anunțului 
de participare

+ +

DataControl SRL 60 818‘MDL + ' 4-

Lot 4 GBG-MLD SRL 22 440 MDL Conform anunțului 
de participare

+ t-

Ecochimie 22 990 MDL +
+
+

+

+
Lokmera 26 783,25 MDL
ImpulsProGroup 41 500 MDL

Lot 5 BIOTECHLAB 7 000 MDL Conform anunțului 
de participare

- +

GBG-MLD SRL 8 495 MDL +
+

+

+
-4

Lokmera 12 392,25 MDL
ImpulsProGroup 16 800 MDL

Lot 6 Ecochimie 2 650 MDL Conform anunțului 
de participareGBG-MLD SRL 4 010 MDL + +

Lot 7 Bio Analitica 104 000 MDL Conform anunțului 
de participare

+ +

DataControl SRL 106 000 MDL + +

Lot 8 BIOTECHLAB 46 650 MDL Conform anunțului 
de participare

+ +

Lot 9 Bio Analitica 43 980 MDL Conform anunțului 
de participare

+ +

DataControl SRL 44 000 MDL +
+

-4-

-ȚImpulsProGroup 51 000 MDL
Lot 10 DataControl SRL 980 MDL Conform anunțului 

de participare
+ +

1 .4-’< 4 « ;,Лт'л'''т
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12 L'LL< iJ. L -- z 7 ILL lilj^
'.3 Ecochimie 550 MDL Conform anunțului 

de participare
+ T

_ot 14 B1OTECHLAB 3 100 MDL Conform anunțului 
de participare

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

DataControl SRL
în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.201 5 privind achizițiile publice, grupul 
de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi pentru care prețul ofertat 
depășește valoarea estimată peste 30 % LOT 1.

“GBG-MDL SRL” Oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț pentru LOT 2 . se respinge de către 
grupul de lucru în temeiul art. 69, alin (6) punct b) din Legea nr. 13 1/2015 privind 
achizițiile publice.
- Specificațiile tehnice propuse de către ofertantul “GBG-MDL SRI ” nu corespund 

cerințelor tehnice solicitate de către autoritatea contractatntă - I.P.CRDV. fapt 
confirmat prin instrucțiunile oficiale ale producătorului

“ BIOTEHLAB” Oferta clasată pe primul loc cu cel mai mic preț pentru LOT 5 . se respinge de către 
grupul de lucru în temeiul art. 69, alin (6) punct b) din Legea nr. 13 1 201 5 privind 
achizițiile publice.
- Specificațiile tehnice propuse de către ofertantul “ BIOTEHLAB” nu corespund 

cerințelor tehni’ce solicitate de către autoritatea contractatntă - I.P.CRDV, fapt 
confirmat prin instrucțiunile oficiale ale producătorului

Pentru fiecare lot □
11. 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)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

4



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

13. Reevaluarea ofertelor:

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 Iotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Prețul 
unitar

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Lotul 2 Autoclav cu 
program de 
prelucrarea date. Se va 
procura tot împreuna

Lokmera Conform 
anunțului de 
participare

14 1 61 1.60
MDL

141 61 1.60
MDL

169933,92

LOT 3 Lăptop BIOTECHLAB Conform 
anunțului de 
participare

56 250 MDL 56 250 MDL. 67500,00

LOT 4 Termobloc cu 
agitator

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

22 440 MDL. 22 440 MDL 26928,00

LOT 5 Agitator cu 
platforma

GBG-MLD SRL Conform 
anunțului de 
participare

8 495 MDL 8 495 MDL. 10194,00

LOT 6 Vortex Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

2 650 MDI. 2 650 MDL. 3180,00

LOT 7 Congelator Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

104 000 MDL. 104 000 MDL. 124800,00

LOT 8 Condiționer BIOTECHLAB Conform 
anunțului de 
participare

46 650 MDL 46 650 MDL 55980,00

LOT 9 Frigider Bio Analitica Conform 
anunțului de 
participare

43 980 MDL 43 980 MDL 52776,00

LOT 10 Comutator de 
rețea

DataControl SRL Conform 
anunțului de 
participare

980 MDL 980 MDI 11 76,00

LOT 13 Termometrul 
digital

Ecochimie Conform 
anunțului de 
participare

550 MDL 550 MDI. 660,00

LOT 14 Boiler 
electric

BIOTECHLAB Conform 
anunțului de 
participare

3 100 MDL 3 100 MDL 3720,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:_______________________________________________________________



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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DataControl SRL 
Lokmera 
GBG-MLD SRL 
BIOTECHLAB 
Ecochimie 
ImpulsProGroup 
Bio Analitica

6 septembrie 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. 1 31 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 tax □

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprind 
erea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

V a1o a rea co n t ra c t u1u i Termen 
de 

valabilii 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

fără TVA inclusiv 
TVA

LOKMERA autohton Nr.015-
LS/22 13.09.22 33100000-1 141611.60 169933.92 30.12.22

L .....J
• BIOTECHLAB” autohton Nr.35/co

P
12.09.22 33100000-1 106000.00 127200.00 30.12.22 '

GBG-MLD SRL autohton Nr.911/0
9/22 13.09.22 33100000-1 30935.00 37122.00 304 2.22

3(). 12.22ECOCHIMIE autohton Nr.eco-
2106169
1

12.09.22
33100000-1 3200.00 3840.00

_______ |
BIO ANALITICA autohton Nr.115 15.09.22 33100000-1 147980.00 177576,00 30.12.22 i

()



ACONTROL autohton Nr.36/C 12.09.22 33100000-1 980.00 1 1 76.00
OP

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dală se câmpiei cază doar iu 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheia! 
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/loturiior pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturiior 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 calitale-preț ::

Ce! mai bun raport calitate-cosl

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

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



DARE DE SBAMA

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

Nr. 21063638 din 18.10.22

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

I
U

!

Denumirea autorititii contractante Directia Educatie. Tineret si Soort s.Rdscani

Localitate mun.Chisindu
IDNO 100760i009716
Adresa mun.Chisindu. Kiev 5a

Numir de telefon 022 44 53 87

Numir de fax 022 44 13 29

E-mail oficial dets riscani@,mail'ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume,
telefon. e-mail)

Negru Ludmila
tel: 022-44-53-87

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preluri llicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizi{ie repetatil (dupd
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cadru

Bunuri I Servicii n Lucrdri n

Obiectul achiziliei Tehnicd de calcul, echipament gi accesorii pentru
computer pentru institutiile subordonate DETS s.Riscani

Cod CPV 30200000-1

Expunerea motivului/Jemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

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

Nr:21063638
Link-ul: hups ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -

MD- 1 663 | 424 5 4 125?tab=contract-notice
Data oublicdrii: I 4.09 .2022

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

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

Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://detsriscani.md/wp-content/uploads/2022
/08/Plan-de-achizitii-Modifi cat- 04. 0 8 .2022.pdf

Anunt de intentie publicat in BAP (dupd Data:25.03.22
caz) Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/

20l4lbap nr 23 2.pdf
Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire
dund caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rLicitalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare lBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: Endicatil

Valoarea estimatl 1ei, fdrd TVA) 1690685.00



3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modfficdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici:

Rezu matul m odifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
inlbrmare (dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data
publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 05.r0.2022,ora l0:00), au depus ofertal ofertan{i:
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/administrato rii

..BTS PRO"SRL r 008600061565 Suvorov Alexandr A/olociuc Irina
Cartdidact"SRL 1003600026653 Oioga Ieor

..Genial Invest"SRL 1018600000851 Rudenco Eueeniu

Denumire document Denumirea operatorului economic

tl

96
.al

A\l

C)

Ea
r)

a
(n(,

ra u)v^o

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

DUAE prezenm, nu corespunde prezental

Propunerea tehnicl prezenta, nu corespunde prezenlal

Propunerea financiari prezenlal nu corespunae prezewa,

Garanfia pentru ofertd

(dupd caz)

prezentat nu corcspunde prezenrat

Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cerere de participare prezentat nu corespunde prezennt

Declaraf ia privind valabilitatea ofertei prezewat nu corespunde prezennl

Dovada inregistrdrii persoanei juridice prezemal prezental prezenMl

Certificat privind lipsa sau existenla
restanlelor fa16 de bugetul public
national

prezental prezenw prezen0t

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentar prezenM,



Experienfi similard min 3 ani in
domeniu.

prezentat prezenw prezentat

Dovada cu numIrul de inregistrare din
,,Lista producStorilor" conform HG
nr.212 dib 07.03.20 I 8 (echipamente
electrice si electronice).

prezental prezental prezentat

Declara{ie de definere a service-
centrului autorizat propriu sau contract
cu acesta

prezentat prezenlat ptezewat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele
din documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentst, neprezentilt, nu corespunde (tn
cazul cflnd documentul afost prezentqt, dar nu corespundecerinlelor de caliJicorq)

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

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

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9, Ofertan{ii respin;i/descalificati:

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi cirii

..Cartdidact"SRL Lot 2 Lipseqte semnatura electronicl pe documente.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

(f6r[ TVA)*

Cantitate
gi unitate

de mIsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot.l Laptop ..BTS PRO''SRL 499865,75 t + +
Lot.2 Panouri
interactive

,,Cartdidact"SRL
401500"00

I

Genial Invest"SRL 457600.00 I -.+ +
Lot.3 Sistem de tabla
interactiva

,,Genial
Invest"SRL I 30000.00

I + +

Lot.4 Sistem de
proiectie ,,Genial Invest"SRL aaaaa aaf ttlf 11

I + +

Lot.5 Calculator ..BTS PRO"SRL 298410.45 I f +
Lot.6 Proiector ..Genial Invest"SRL 30833.33 I + +
Lot.7 Ecran de proiectie Achizili a nu a avut loc - nu a fost depusd nicio ofert6:
Lot.8 Imprimante ..BTS PRO"SRL 104990.90 I + +
Lot.9 Mausuri gi tastaturl BTS PRO"SRL 4171.25 T +
Lot.10 HDD portable 2
Tb ,BTS PRO"SRL 2989.00

+ +

Lot.ll Camer5 WEB BTS PRO"SRL 285.85 + +



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:

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Factorii de eyaluare Valoarea din ofertl " Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile onerate

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

Atribuiirea contractului de achizi Iicd/acordului-cadru ;

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Pre{ul
unitar
(fErn
TVA)

Pre(ul total
(frrn TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

Lot.1 Laptop .BTS PRO"SRL I 499865,75 599838.90
Lot.2 Panouri interactive ,Genial Invest"SRL 457600.00 549120.00
Lot.3 Sistem de tabla
interactiva .Genial Invest"SRL r30000"00 1s6000.00
Lot.4 Sistem de proiectie Gen al Invest"SRL aaaaa aa

JJJJJ.JJ 40000.00
Lot.5 Calculator .BTS PRO"SRL 298410.45 358092.54
Lot.6 Proiector .Genial Invest"SRL 30833.33 37000.00
Lot.7 Ecran de proiectie Achizi .14 nu a avut loc
Lot.8 Imprimante .BTS PRO''SRL 104990.90 125989.08
Lot.9 Mausuri gi tastaturi .BTS PRO"SRL 4t71.25 5005.50
Lot.10 HDD portable 2 Tb .BTS PRO"SRL 2989.00 3586.80
Lot.ll Camerd WEB "BTS PRO"SRL 285,95 343,02



A fost anulat Lotul nr.7:
ln temeiul art.7I alin.l lit a).
Argumentare: nu a fost depusd nicio oferti.

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de
transmitere

."BTS PRO"SRL r0.10.2022 e-mail
Cartdidact"SRL r0.10.2022 e-mail
Genial Invest"SRL 10.10.2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicasi tn procedura de qtribuire despre
de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art.3I al
iulie 2015 privind achiziliile publice)

deciziile grupului
Legii nr.l3l din 3

16. Termenul de aqteptare 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

l6 zilein cazul transmiterii comunicdrii
prin mijloace electronipe si/sau fax I
n 11 zile in cazul netiansmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice gi/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. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi[iile
publice

J I 1 zile ?n cazul transmiterii comunicdrii
prin milloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice gi/sau
fax n

(Selecta\i termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al
Republicii Moldova).

1 7. Co n t ractul de achizilie / aco rd ul-cad ru incheiat :

Denumirea
operatorului

economtc

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strdin

Numirul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului

Termen de
vatabilitate al
contractului/
acordului-

cadru

induCiv
'.,'TVA',

,,BTS
PRO"SRL

Cu capital
autohton

97
18.10,22

39r00000-3
910713,20 1092855.84

31.12.2022

,,Genial
Invest"SRL

Cu capital
autohton

98
18.10.22

39r00000-3
651766,66 782120.00

31.12.2022



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
fn cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabitime ;i s-a
tncheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

f.ljlr:J 
aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii

NU

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

l,"j,"i#illt.ilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate

(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
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut 
=

Cel mai bun raport calitate-pretr a

Cel mai bun raport calitate-cost tr

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEtqlttare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute ie art.3Z otin. (3) al Legii
nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tniazul depunerii contestaliilor qi/iu
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi soluyionate.

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea deffisurdrii
procedurii de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

uh; L'/" /*./
(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.    09    ___din 17 octombrie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Ulmu  
Localitate Ulmu  
IDNO 1008601000972  
Adresa satul Ulmu, raionul Ialoveni  
Număr de telefon 026847236/ 026847238/ 069706660  
Număr de fax   
E-mail oficial  primariaulmu@gmail.com  
Adresa de internet   
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Druceanu Veaceslav/ 069706660 
primariaulmu@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de termoizolare a fațadei la gimnaziul 
Ulmu r-nul Ialoveni 

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

 

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

Nr: Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661959658554 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661959658554?tab=contract-notice 
Data publicării: 31 august 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: 01 septembrie 2022, nr.68 
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) 2306000,00 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  01.09.2022  
Denumirea operatorului economic   
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Caiet de sarcini  
Expunerea succintă a răspunsului  Modificat formularul nr.1 și documentația standart  
Data transmiterii 04.09.2022  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Modificat formularul nr.1 și documentația standart  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

[în SIA RSAP,04.09.2022, 11:54] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 20 septembrie 2022 , ora 11:00_), au depus oferta  5  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL BIOENERG CONSTRUCT 1014600001573 Foalea Cornel 
2 SC DATACONS SERVICE SRL 1012605001057 Badan Igor 
3 MAGDA SRL 1002600011546 Munteanu Mihail 
4 Profact Construct SRL 1010600024992 Costiș Ion 
5 5AQ INVEST SRL 1008600004663 Cebotarenco Igor 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
BIOENERG 

CONSTRUCT 

SC 
DATACONS 

SERVICE 
SRL 

MAGDA SRL Profact 
Construct SRL 

5AQ INVEST 
SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarația privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Grafic de execuție a 
lucrărilor (anexa 
nr.10)  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat/decizie de 
inregistrare a 
intreprinderii/Extrasul 
din Registrul de Stat al 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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persoanelor juridice 
Declarația privind 
experiența similară ( 
anexa nr. 12) si 
declarațe privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate ( anexa 
nr. 13 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind 
dotările specifice , 
utilajul și 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului ( anexa 
nr. 14) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind 
personalul de 
specialitate și/sau a 
experților propus/ 
propuși pentru 
implementarea 
contractului (Anexa I 
5) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lista 
subcontractantilor si 
partea/partile din 
contract care sunt 
indeplinite de catre 
acestia ( anexa nr. 16) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informatia privind 
asocierea 
( anexa nr. 17) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Aviz pentru 
participare la 
licitațiile publice de 
lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor.  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cifra medie de afaceri  
în ultimii 3 ani 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada de resurse 
financiare 
 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor 
eliberat de 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Inspectoratul Fiscal 
Declarație cu privire la 
specialiștii atestați în 
construcții, care 
activează în cadrul 
întreprinderii 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind 
perioada de 
garanție pentru 
lucrările executate 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuirea 
a contului bancar, 
eliberat de bancă 
deținătoare de cont 

prezentat prezentat - prezentat prezentat 

Ultimul raport 
financiar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Oferta prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarația privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Grafic de execuție a 
lucrărilor (anexa nr. 10 
) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat/decizie de 
inregistrare a 
intreprinderii/Extrasul 
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind 
experiența similară ( 
anexa nr. 12) si 
declarațe privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate ( anexa 
nr. 13 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind 
dotările specifice , 
utilajul și 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului ( anexa 
nr. 14) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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personalul 
de specialitate și/sau a 
experților 
propus/propuși 
pentru implementarea 
contractului (Anexa I 
5) 
Lista 
subcontractantilor si 
partea/partile din 
contract care sunt 
indeplinite de catre 
acestia ( anexa nr. 16) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informatia privind 
asocierea 
( anexa nr. 17) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Aviz pentru 
participare la 
licitațiile publice de 
lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor.  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cifra medie de afaceri  
în ultimii 3 ani 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada de resurse 
financiare 
 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor 
eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație cu privire la 
specialiștii atestați în 
construcții, care 
activează în cadrul 
întreprinderii 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind 
perioada de 
garanție pentru 
lucrările executate 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuirea 
a contului bancar, 
eliberat de bancă 
deținătoare de cont 

prezentat prezentat - prezentat prezentat 

Ultimul raport 
financiar 

prezentat 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)) 
 

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 
termoizolare 
a fațadei la 
gimnaziul 
Ulmu r-nul 
Ialoveni 

SRL BIOENERG 
CONSTRUCT 1800337,26  1 + + 

SC DATACONS 
SERVICE SRL 1956481,47  1 + + 

MAGDA SRL 2075526,50  1 + + 
Profact Construct 
SRL 2205540,25  1 + + 

5AQ INVEST SRL 211783,64  1 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

29.09.2022 SRL BIOENERG 
CONSTRUCT 

Scrisoare de justificare Notă explicativă la scrisoare 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SC DATACONS SERVICE SRL A prezentat oferta cu prețul  mai mare decât 

alți participanți 
MAGDA SRL A prezentat oferta cu prețul  mai mare decât 

alți participanți 
Profact Construct SRL A prezentat oferta cu prețul  mai mare decât 

alți participanți 
5AQ INVEST SRL A prezentat oferta cu prețul  mai mare decât 

alți participanți 
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  □                                   
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Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 

termoizolare 
a fațadei la 
gimnaziul 

Ulmu r-nul 
Ialoveni 

SRL 
BIOENERG 
CONSTRUCT 

1 1 800 337,26  1 800 337,26  2160404,71 

 
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 BIOENERG CONSTRUCT 04.10.2022  SIA RSAP, e-mail,  
SC DATACONS SERVICE SRL 04.10.2022  SIA RSAP, e-mail,  
MAGDA SRL 04.10.2022  SIA RSAP, e-mail,  
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Profact Construct SRL 04.10.2022  SIA RSAP, e-mail,  
5AQ INVEST SRL 04.10.2022  SIA RSAP, e-mail,  

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

 
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 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
BIOENERG 
CONSTRUCT 

Capital 
autohton 

44 17.10.2022 45200000
-9 

1800337,26  2160404,71 31.12.2023 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
 

Conducătorul  grupului de lucru pentru achiziții: 

__________Druceanu Veaceslav____________                               __________________________ 
                                  (Nume,Prenume)                                                                                                                                   (Semnătura) 
                                                                                                                                                                                                                     L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.1  din 18.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
Localitate primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
IDNO 1007601001569 
Adresa primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
Număr de telefon 023050900, 23050236 
Număr de fax 023050900, 23050236 
E-mail oficial  timoftica.ala@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Timoftica Ala 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrari de reparatia periodica la strazi in sat. 
Rublenita, r-nul Soroca (varianta in beton 
asfaltic), și (varianta alba) 
 

Cod CPV 45231400-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

Legea 131/2015 privind achizitiile publice 

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663695039145 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/budget/20047821 
Data publicării: 20.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Sistem dinamic de achiziție  

Sursa de finanțare □Buget de stat;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1773700.00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 

mailto:timoftica.ala@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663695039145
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663695039145
https://achizitii.md/ro/public/budget/20047821
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: a fost exclus declaratia similara 

5. Până la termenul-limită (data 05.10.2022, ora 15.00), au depus oferta 7 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Damser Grup 1018607000285 Serghei Zabulica 
2 SA Drumuri-Soroca 1003607003279 Vasilii Cebotarean 
3 Avi-Bors 1006300124504 Natalia Jitari 
4 Drumnord-Construct 1014602001061 Verhovetchii Ion 
5 Magistrala-Nord S.R.L. 1011607000998 Railean Ion 
6 SC LUXGAZ SRL 1004600011768 Alexei Plesca 
7 Primaterax-nord 1006602011124 Vladimir Barbajan 

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

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de 
operatorii economici 

Documentele solicitate şi alte condiţii, 
cerinţe obligatorii 

SRL 
Damser 
Grup 

 

SA 
Drumuri
-Soroca  

Avi-Bors 

Oferta – Specificația de preț + + + 

DUAE + + + 

Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli) + + + 

INCLUSIV documente suplimentare: 

Formularul informație despre ofertant + + + 

Certificat de atribuire a contului bancar + + + 
CERERE DE PARTICIPARE + + + 
DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 
+ + + 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale 

+ + + 

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

+ + + 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR + + + 
Scrisori de recomandare + + + 
Cerificat conformitate – beton + + + 

 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față 
de bugetul public national (eliberat de FISC) 

+ + + 
 
Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn 
ultimul an de activitate 

+ + + 
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Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + + 
 

Declarație privind personalul despecialitate și/sau a 
experților 

+ + + 

 

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 

achiziționarea 
lucrarilor  de 
reparatia 
periodica la 
strazi in sat. 
Rublenita, r-nul 
Soroca (varianta 
in beton asfaltic), 
și (varianta alba) 

 

SRL Damser 
Grup 1 444 699,18 + + + 

SA Drumuri-
Soroca 1 484 742,55  + + + 

Avi-Bors 1 501 651,01  + + + 
Drumnord-
Construct 1 507 312,50    

Magistrala-
Nord S.R.L. 1 595 497,23     

SC 
LUXGAZ 
SRL 

1 658 883,33 
   

Primaterax-
nord 1 665 518,68     

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 
solicit

ării 

Operator
ul 

economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului economic 
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06.10.
2022 
 

SRL 
Damse
r Grup  

 În urma examinării prețului ofertelor la 
COP  Nr Nr.  
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663695039145 din 05.10. 
2022,–privind achiziționarea Lucrari de 
reparatia periodica la strazi in sat. 
Rublenita, r-nul Soroca (varianta in beton 
asfaltic), și (varianta alba), CPV: 
45200000-9, solicită ca operatorul 
economic menționat ce a propus oferta la 
concurs, de a  prezenta autorității 
contractante timp de 3 zile, prin posta de 
email, scrisoare justificativă a ofertei 
anormal de scăzută pentru a lua o decizie 
corectă, conform HG 638/2020, art.143 
Autoritatea contractantă, din proprie 
iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, 
în urma controlului efectuat, va anula 
procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică de lucrări, dacă ia această 
decizie înainte de data transmiterii 
comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de achiziţie publică de lucrări, în 
cazul cînd: 

 - valoarea totală a fiecărei oferte este mai 
mică de 15% din valoarea estimată a 
lucrărilor, calculate în conformitate cu 
prevederile art. 4 din Legea nr. 131/2015, 
cu condiția că nici unul dintre ofertanți nu a 
reușit să justifice oferta anormal de scăzută; 

 

 
Conform pct . 3.5 din documentul normativ “CP L 01.01-2012 – 
Instructiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la 
determinarea valorii obiectelor” – calcularea cheltuielilor de regie si 
beneficiu de deviz se realizeaza de fiece entitate de executie pe 
temeiul cercetarilor individuale , se determina elemente care conduc 
la sporirea cotei aferente cheltuielilor de regie si beneficiului de deviz 
.Sporirea nemotivata a cotelor cuvenite  cheltuielilor de regie si 
beneficiu de deviz , pe piata de desfacere conduc la pierderea 
competitivitatii. 
Devizul de cheltuieli prezentat s-a intocmit in conformitate cu 
previderile  “CP L 01.01-2012 – Instructiuni cu privire la calcularea 
cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectelor”, astfel in 
cadrul entitatii salariul tarifar mediu al muncitorilor a fost determinat 
la valoarea de 28.50 lei/ora . 
Conform prevederilor art. 111, art. 112,art. 117 si art. 137 din Codul 
Muncii al RM aprobate prin legea nr 154 din 28.03.2003 , si avind in 
vedere adaosurile ,sporurile, platile de stimulare la salariul tarifar 
obligatorii ,salariul mediu pe ora al muncitorilor nu depaseste tariful 
de 28.50 lei/ora in cadrul companiei ,astfel fiind in conformitate cu 
cadrul legislativ si normative in vigoare. 
Materiale de constructii prevazute la realizarea lucrarilor corespund 
cerintelor de calitate inaintate  de dvs in caietul de sarcini , la 
elaborarea ofertei am utilizat preturile de reduceri la materialele de 
constructii de la furnizori cu care avem incheiate contracte si anume 
S.A. Fauritorul, SRL FMC DUO, SRL Fabrica de Materiale de 
Constructie.  
Locatia lucrarilor de reparatie se afla aproape de compania noastra, 
ceea ce duce la reducerea cheltuielilor de transport. Pentru efectuarea 
Lucrari de reparatia periodica la strazi in sat. Rublenita, r-nul Soroca 
(varianta in beton asfaltic), și (varianta alba) compania dispune de 
unitati proprii de transport , ceea ce a creat un procent mai redus a 
cheltuielilor pentru transportarea materialelor. La necesitate  sunt 
incheiate contracte la un pret redus cu alte companii de prestari 
servicii de transport . Pentru produsele petroliere avem contracte cu 
mai multe companii si la toate avem un procent bun de reducere. 
Astfel prin oferta depusa ne luam angajamentul de a exercita 
contractul la efectuarea Lucrari de reparatia periodica la strazi in sat. 
Rublenita, r-nul Soroca (varianta in beton asfaltic), și (varianta 
alba)la valoarea ofertei ,conform caietului de sarcini . 

 

9. Ofertanții respinși: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SA Drumuri-Soroca Pret mare 
Avi-Bors Pret mare 
Drumnord-Construct Pret mare 
Magistrala-Nord S.R.L. Pret mare 
SC LUXGAZ SRL Pret mare 
Primaterax-nord Pret mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot □        

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu este 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
Grupul de lucru a acceptat oferta propusă de SRL Damser Grup, deoarece suma propusă a fost 
justificată conform Legii 131/15 art.70 de către operatorul economic cu cel mai scăzut preț conform 
criteriului de evaluare stabilit în anunțul de participare  pentru procedura nr. 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663695039145 din 05.10. 2022,–privind 
achiziționarea Lucrarilor de reparatia periodica la strazi in sat. Rublenita, r-nul Soroca (varianta in 
beton asfaltic), și (varianta alba) 
 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de măsură   

suma total  
(fără TVA) 

suma total 
 (inclusiv TVA) 

achiziționarea Lucrarilor de 
reparatia periodica la strazi in sat. 
Rublenita, r-nul Soroca (varianta in 
beton asfaltic), și (varianta alba) 

SRL Damser 
Grup 

Conform 
devizului de 
cheltuieli 1 444 699,18 

1733639.01 

Conform ord. nr  145 din 24.11.2020, DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora însituația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale,pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 
ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.  

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Damser Grup Nr.  1406 din 10.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
SA Drumuri-Soroca Nr.  1406 din 10.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
Avi-Bors Nr.  1406 din 10.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
Drumnord-Construct Nr.  1406 din 10.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
Magistrala-Nord S.R.L. Nr.  1406 din 10.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
SC LUXGAZ SRL Nr.  1406 din 10.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
Primaterax-nord Nr.  1406 din 10.10.2022 SIA RSAP, e-mail 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat: 
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Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) 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. 

 
 
Conducatorul grupului de lucru 
pentru achizitii, 
Vitalie Muntean 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL Damser 
Grup 

Cu capital 
autohton 

24 18.10.2022 4520000-9 1 444 699,18 1733639.01 31.12.2022 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr.27_din 13.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractant5:

Denumirea autorititii contractante Primiria satul Hrisici. r. Soroca
Localitate Primiria satul Hrisici. r. Soroca
IDNO r007601003541
Adresa satul Hrisici. r. Soroca
Numir de telefon

023042339.068107267
Numir de fax
E-mail oficial hristicinrim@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Alexei Ivan

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizi{ie repetati (dupd caz) Nr: nu este
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Lucrari

Obiectul achizitiei Lucrari de repara{ie capitall a acoperiqului
cl5dirii gridini{ei de copii din s. Hristici, r.
Soroca

Cod CPV 4520000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia
deschisd)

Conform Legii l3 I privind achizitiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t alul ui guv er name nt al www. m t e nde r. gov. md)

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-l 662729927288
Link-
ul : https : //achiziti i.md/rolpublic/budeet/200 47 3 1 6
Data publ ic 6rii: 09.09.2022

Platforma de achizitii nublice utilizati achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autoriti{ii contractante

Da
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
07.09.2022

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: nu este

L nk-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sistem dinamic de achizitie

Sursa de finantare Alte surse: Proiect
Valoarea estimati Aei, /drd TVA) 1 105693.00



3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: nu sunt

4. Modific5ri operate in documentafia de atribuire: nu sunt

(Pdnd la termenul-limita (data 21.09.2022, ora 16.00), au depus oferta 6 ofertanli:

5. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

t STROMACOM I 00360200 1 580 Tonciuc Vladimir
2 Euroqalex Prim I 008600035294
3 lM Gluck SRL r 006607001416 Tincu Valeriu
4 ACTIUNE.M 1019607002022 Moldovan Mircea
5 S.R.L'VIC DAR COM' 1022600023727 Ion Obreia
6 Sanmari-Plast l 0l 8607000207 Costachi Stelian

I)en umirea ofertant/candid at, sem.nate elect ro nic de
operatorii economici

.:ll:::
1'

'

Documentele soticihte, $i.dl6.i ll,i
ceriute obligatprii. ,:-

STROM
ACOM

Eurogalex
Prim 

:,,

IM
Gluck

',SRL,iN
ii iiirliii'!::i I I

Oferta - Specifica{ia de pref T + T

DUAE + -r T

Specifica{ia tehnic[ (Deviz de cheltuieli) + + +

INCLUSMocumente suplimentare:

Formularul informatie despre ofertant + + 'r

Certificat de atribLrire a contului bancar + + +

CERERE DE PARTICIPARE + + +

DECLARATIE

orivind valabi I itatea ofertei
-r + +

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate cu
orevederile lesale

+ + +

Declaratie priv ind dotari le spec ifi ce,uti la.i ul 9i
echipamentul necesar pentru indeplinirea
coresDunzdtoare a contractu I u i

-r + +

AVIZ pentru participare la licitaliile publice de lucrdri din

domeniul construcliilor ;i instalafiilor
+ + +

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR + + +

Certificat privirrd lipsa sau existenta restan{elor fa{d de

busetul public national (eliberat de FISC)
-r + +

Dec larafie priv i nd I ista principalelor lucrdri executatein
ultimul an de activitate

+ + +

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + +



Declara{ie privind personalul de specialitate qi/sau a
exDertilor

+ + +

Diriginte de qantier- Agentul economic va prezenta
legitimalia gi certificatul de atestare tehnico-
profesionald valabile pentru perioada executdrii
lucrdrilor.

+ + +

Cerificat securitatea si sdnitatea in muncd + +

DECLARAIIE privind experien{a similard + + +

Garan{ie a obiectului + + +

Scrisori de recomandare + +

IM Gluck SRL a prezentat - AVIZ pentru participare la licitaliile publice de lucrdri din domeniul
construcfiilor ;i instalaliilor cu termenul expirat 04.06.2022.

Conform ord. nr 145 din 24.11.2020, DECLARAIIE privind confirmarea identitl{ii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora insitua{ia condamnirii pentru participarea la
activiti{i ale unei organtzalii sau grupiri criminale,pentru corup{ie, fraudi qi/sau spilare de
bani se prezinti in termen de 5 zile de la data comunicdrii rezultatelor procedurii de achizilie public6,
ofertantul/ofertantul asociat desemnat cdgtigdtor va prezenta Declaratia autoritdfii contractante qi

Agenliei Achizilii Publice.

6. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

7. Pentru elucidarea unor neclarit5{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:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ftrA TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice
Lucrari de
repara(ie
capitalf 

^acoperiqului
clSdirii
grldini{ei
de copii din
s. Hristici,
r. Soroca

SRL STROMACOM 739 388,48

Conform
caietului
sarcini

+ -r

Euroealex Prim 803 766.34 + -r

IMGluck SRL 822 008.10 + -r

ACTIUNE-M 859 025.14
S.R.L 'VIC DAR
COM'

882197,27

Sanmari-Plast 897 797.05

Data
solicitirii

Operatorul
economic

lnforma{ia solicitati Rezmatul rtrspunsului operatorului economic

23.09.2022 SRL
STROMACOM

solicitl ca operatorul economic
mentionat ce a prezentat oferta la
concurs, de a prezenta autoritAlii
contractante timp de 3 zile. prin posta

de email, scrisoarejustificativl a ofertei
anormal de scdzuti pentru a lua o

decizie corectd" conform HG 63812020,
art. | 43 Autoritatea contractant5, din

Prin prezenta vi informim, cl in oferta noastra costul
lucrailor de reparative este mai mic decit suma estimative
d in urmatoarele considerente:

L Preturile la placi din table amprentata (tip
Tigla) si a elementelor de scurgere a apei
pentru acoperis sunt scazute deoarece
comoania este oroducator alacestor material



proprie iniliativd, precum li la
solicitarea Agenliei, in urma controlului
efectuat. va anula procedura de atribuire
a contractului de achizilie public6 de
lucr6ri, daci ia aceastd decizie inainte
de data transmiterii comunicirii privind
rezultatul aplic6ri i procedurii de
achizilie public6 de lucr6ri, in cazul
cind:
- valoarea totalA a fiec[rei oferte este

mai micd de l5Vo din valoarea estimatA
a lucrlrilor, calculate in conformitate cu
prevederile art. 4 din Legea
nr. l3 l/2015, cu condilia ci nici unul
dintre ofertanfi nu a reugit s6.iustifice
oferta anormal de scazuh

de constructive si fondatorul are astfel de
posibilitate.

2, Compania detine utilaje necesare pentru
fabricarea tablei

3. Restul materialelor, inclusive lemn pentru
asteralE, sunt procurate in baza contractelor
de frunizare cu diferiti a/e. datorita careia
compania beneficiaza de reduceri

4. In devizul nostrum coeficientul cheltuielilor
de regie, de transport si a beneficiului sunt
scazuti deoarece forndatorul detine un parc
auto propriu si are astfel de posibilitati , iar
combustibilul il procuram angro

5. ole garanteazs executarea calitativa a
lucrarilor conform devizului de cheltuieli cu
utilizarea tuturor materialelor indicate fara
deviere de la suma prevazuta in oferta

8. Ofertanfii respinsildescalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
Eurogalex Prim Pret mare

lM Gluck SRL
Pret mare si a prezentat AVlzpentru participare la
licitaliile publice de lucrdri din domeniul constructiilor $i
instalaliifor cu termenul expirat 04.06.2022

ACTIUNE.M Pret mare
S.R.L'VIC DAR COM' Pret mare
Sanmari-Plast Pret mare

9, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot o

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scAzut n

ll.Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu este

12. Reevaluarea ofertelor: nu este

13. in urma examinlri, evaluirii ;i comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
misuri

suma total
(fIrI TV,A.)

Suma total
(inclusiv TVA)

Lucrari de reparatie
capitall a acoperiqului
clidirii gridinifei de copii
din s. Hristici, r. Soroca

SRL
STROMACOM

Conform
caietului de
sarcini

739 388,48 887266,t7

Anularea procedurii de achizilie public6: nu este



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

17. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

STROMACOM Nr. 650 din26.09.2022 SIA RSAP. e-moil
Eurogalex Prim Nr. 650 din26.09.2022 SIA RSAP, e-mail
lM Gluck SRL Nr. 650 din26.09.2022 SIA RSAP. e-mail
ACTIUNE.M Nr. 650 din26.09.2022 SIA RSAP, e-mail
S.R.L'VIC DAR COM' Nr. 650 din26.09.2022 SIA RSAP. e-mail
Sanmari-Plast Nr. 650 din26.09.2022 SIA RSAP, e-mail

15. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

I 6. Co ntractul de achrzi{ie/ acord u l-cad ru in ch eiat:

In cazul in care valoarea estimata a contractului
este mai mica decdt pragurile prevdzute la ar|.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile

J 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice si/sau fax n

Den u m irea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixVasociere/
Cu capital striin

Numtrrul
qi data

contractu lui
Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractuluif{rl TVA inclusiv TVA

SRL
STROMACOM

Cu capital
autohton

27
13.10.2022 4s200000-9 739 388.48 887266,17

31,12.2023

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

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

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut .

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

5



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 atin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/saa
recepliondrii rapoartelor de monitorizore, aceastea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achix,ilie,fapt pentru care poortd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

V/Ar.; ;%-e*-
(Nume, Prenume)

6



model-tip

l.

DARB DE SEAMA

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

Nr. 09 din 18 octombrie 2022

Date cu privire Ia autoritatea contractantS:

Denunrirea autorit:itii contractante Consiliul raional Floresti
Locnlitate 5000, Republica Moldova, Floreqti, or.Floreeti,

bd.Victoriei nr.2
IDNO 10076010r0426
.\drcsa or.FloreEti, bd.Victoriei nr.2
\unrir de telelbn 025020254
\urnir de fax 025024t07
I'--rrtrril olicial cons i I iLr Ifr@vahoo.corn
Adrcs:r de intcrnet floresti.md
Pcrsoana de contact (nttme, prenunxe, telefon, e-

ntttil)
Stratulat Elena

2. I)ate cu privirc la procedura de atribuire:

Data pub I ic rrii:2Z.09 .2022

'l'ipul procedurii de atribuire aplicate XrCererea oferlelor de prefuri 'nlicitalie deschisi
nAltele: fhdicotil

I)r'ocorlura de achizitie repetati Nr:
'l'ipul obiectului contractului de achizitie/
:r co rtlului-cad ru

BunuriX Servicii r Lucrdri r

Obicctul achizilici Achizilionarea tehnologiilor infonna[ionale pentru
dotarea LiceulLri Teoretic A. Mateevici din s. SdndtdLrca

Cod CPV 30200000- 1

Expunerea nrotivului/temeiului privind alegerea

lrrocerlurii de ltribuire (in cazul apliciirii altor
p r ttc' e cl tr r i cl e c dt I i c it cry io cles c h is i)
l'rocedura de atribuire (se va indica din cadrul
i),-tr t.il tt I u i gu| e rnot,tetial wrvtv. ntender. gov. ntd)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 663827 9 1 3 5 5 5

Link-ul:
https ://aclii zitii.ndl ro lpublicitend er l2l 0 64227 I

ublice utilizati

Procedun e fmt iucl,'<i in planul de achizi$i
publioe ! rrtoriti$i contrectente

XDa
Link-ulcdtre planul de achizilii publice publicat:
file! I lC:N *rJhome/DorvnloadVPlanul-de-achiziti i-al-
Consil iului-raional-F Ioresti-pentru-anu l-202 2-
modificat-pdf

Trhriti $ irslrracrte spccitrce deerribaire
_--". r! _*

xBugEt de sq oBuget CNAM; oBuget CNAS; nSurse
cr oAltB lrrse: tfuil

/



3.

(Se vct

Clarific[ri privincl clocumenta{ia de atribuire:

cornltletct tn cazttl tn care au.fost solicitate clarificdri)

Expuncrea succintl a rispunsului

clarificlrilor

Rog sE co,rc."ttrati componenta si denumirea deplina a

hetelor software.
M"t"r-,1 "l*tronic 

clisciplina Materratica clasa I-ii -

Disk,Flashcard,ntateriale electronice clasa I-ii Matcrial

elcctronic clisciplina Linlba ronlAnI clasa a I[-a-

Disk,Flashcard,tttateriale electrottice clasa a Il-a

Material electronic disciplina $tiinle clasa a Ill-a
Disk,Flashcard,materiale electrotlice clasa a III-a

Material electronic disciplina Lirnba englezii clasa a lV-
a Disk,Flashcard,materiale elcctronice clasa a IV-a

Material electronic disciplina Istoria clasa a \/-it

Disl<,Flashcard,ntateriale electrorlice clasa a V-rt

Material electronic disciplina Fizica clasa a VI-ir

Disk,Flashcard,materiale electronice clasa a VI-a

Material electronic disciplina Chirnie clasa a VII-a

Disk,Flashcard,materiale electrottice clasa a \/ll-a
Material electronic disciplina Informaticd clasa a \'Ill-a
Disk,Flashcard,ntateriale electrotlice clasa a VIII-a
Material electronic disciplina Limba rttsi clasa a I\-r
Disk,Flashcard,rnateriale electrottice clasa a I\-a
Material electronic disciplina Geografie clasa a X-a

Disk,Flashcard,materiale electronice clasa a X-rt

Material electronic disciplina Limba francezit clasa a

XI-a Disk,Flashcard,materiale electronice clasa a XI-a

Material electronic disciplina Educalie pentru societatc

clasa a XII-a Disk,Flashcard,materiale electronice clasa

a XII-a
2022,14.34

22 se 2022,18:01

va rog rezolutia proiectorului.

22 seot2022,16:12Data sol icitririi cla rifi cirrilor

Dcnurnirea operltorului economic

Expuncrca succint[ a solicit[rii de clarificare

Data transmiterii

l)en u nr irea operatorului economic

Dxpunerea succinti a solicitirii de clarificare

Rezolutia proiectorului rnin. 1280 x 800IixDunerea succintti a rispunsului
2022.08:48I)ata transmiterii

23 sept 2022,09:02l)ata solicititrii clari fi cirrilor
I)enumirea operatorului economic

Nu ati indicat terrnenul de livrare pentru echipamentele

solicitate. Care este?
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare

Este stipulat in p.12 din anuntul de participare. Tertrertii
gi condiliile de livrare/prestare/exectttare solicitali:

Bunurile vor fi livrate iu tcrtreu de 30 zilc dc la

selruarea contractului ta sediuI Licer-rlui Teoteric ..A1.

Mateevici " dit.t s. Sdndtiuca, rl. Floregti

Dxpunerea succint[ a r[sPunsului

2022.09:13Data transmiterii
23 sept 2022,09:05Data solicitirrii clarifi c[rilor

Denumirea operatorului economic
in specificatiile tehnice ale proiectorului ati solicitat ca

proiectorr"rl sa dispuna de USB-Display, Va rLrgam sa

excludeti acest parametru, deoarece doar un singur

brand are astfel de USB. Prin aceasta cerinta dvs.

Bxpunerea succint[ a solicitlrii de clarificare

2



limitati libera concurenta.
Iixpuncrea succinti a rlspunsului Specifica(iile tehnice ale br"rnurilor, solicitate reprezeuti

o descriere exactd qi completa a obiectului acltiziliei,
astfel incit fiecare cerinla gi cliteriu, stabilite de
autoritatea contractantd, sf, fie indeplinite.

Data transmiterii 23 sept 2022, l4:15
Dnta solicitirii clarifi cirilor 23 sept 2022,14:24
Den u ntirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare Stimata Autoritate Contractauta, specifi catiile pLrblicate

la proiectoarele solicitate sunt scrise sub un auunrit

model si brand, ceia ce contravine Legii achizitiilor
publice. Va rugam respectuos sa rnodificati paranretrii

descrisi sub un model exact, in pararnetri minimi si

maximi fara a face referinta la un model, brand sau

brevet. Va indentnam sa cititi atent art.37 dirr Legea

achizitiilor publice si sa nu favorizati Lrn anurnit aqent

economic.
Erpunerea succint[ a rispunsului b) in cazLrl contractelor de achizitii publice cie bunLrri

sau de servicii, o speciticalie rnentionatil iutr-ult
docunrent pentru a defini caracteristicile pe care trebLrie
s[ le aib[ un bur.r sarr serviciu, plecunr nivelrrrile de
calitate, nivelurile de performan{5 ecologicd, proiectarea
pentru toate tipurile de utilizdri (inclLrsiv accesul pentru
persoanele cLr dizabilitd{i) gi evaluarea confor.nritltii,
perfornranfele, Lrtilizarea bunirlui, sieuran{a saLt

dirnensiunile acestuia, inclusiv cerin{ele aplicabile
bunului in ceea ce privegte denuntirca sub care estc
comercializat, terrrinologia, sintbolr-rrile, test[rile si
metodele de testare, ar.nbalarea, rrarcarea si etichetar.r:a,
instrucfiLrnile de utilizare, procesele si rretodelc de
proclLrc{ie in toate etapele ciclulLri de viata al bLrnului saLr

al serviciului, precuut Ei proccdLrrile de cvaluarc a

conformiti(ii;
Data transmiterii 26 sept 2022, l5:29
Data solicitlrii clarifi cirrilor

Erpunerea.r".intr-m

26 sept2022,15:31

ffit:,.. r..t'..*,11i - .,-
lllarcicotllerciaIitsaLrlltttrllttlittlli1ll!elllj.
run brerct. o schitti sall ult tilt clc brrnLri'i..l; ll.-:... . -:-
set'r i.ii. nrr r,,r' irr.lielr ,, ,,r'i,,irre u.t)..t,1... . ,

SALI Llll rll)!'ratrlr L'JOItrrlniC Ctrr'tCl'et. l:, -.,2-..
existli r.ln nto.l strtl;ir-.nt .l: i\..J: ..-
cu'r'irtle lil'llri.l .1r .i.lt:zi:i,'. i:t:' .- -,. - , -.

lrl,,\ ','l

e;lrira.;:,:...'. -, . ..-: -.; :': -,
Di:;:1.," 1,,-: :-.-.' .... ,: -. --

.! :li:.. . .:.. L.-.
Expunerea succinti a rflspunsului L..

l

l)rtu solicitirii clarifi cirilor



Den umirea oper:rtorului economic

Iixpuncrea succintl :r solicitirii tle clarificarc Stimata Autoritate Contractanta, vrerl sa va anuntam ca

majoritatea computerelor (laptop/desktop etc) nLt sunt

dotate cu porturi USB care sa poata transmite imagine,
ci doar date, iar cele care au aceasta posibilitate -
limiteaza lungimea cablului USB Ia cel mult 3m. In

acelasi timp - rrrarea majoritate a computerelor este

dotata cu port de transmitere a imaginii tip HDMI - in

acest caz lungimea cabh-rlui de conexiune intre cornputer
si proiector ajungand, in mediu, pana la 15nr pentru o

imagine de calitate FullHD, nefiind limitat la acest

maxim. Astfel, consideram oportun din parlea Dvs
modificarea parametrilor tehnici minimi ai proiectorulLri,
prin inlocuirea portul ,,USB Display" cu port ,,HDMI"
pentru receptionarea imaeinii de la computer.

Expuncre:r succintii a rlspunsului Resursele financiare au fost alocate prin proiect carc
prevede achizitionarea utilajului cu caractcristicilc
tehnice solicitate.

I)ata transrniterii 28 sept 2022.13:19

(se

4.

va

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

complela in cazul tn care aufost operate modificdri)

5. PinI la termenul-limiti (data 06,10.2022, ora_14_:_00 ), au depus oferta Lot I -1 ofertant;
Lot ll - I ofertant; Lot III - 2 ofertan{i, Lot IV - 0 ofertanti.

6. Informa(ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare qi aferente DUAB prezentate
de cltre operatorii economici:

lLezumatul nrodifi c:irilor
Publicntc in BAP/alte nri.jloacelor rle informare
t L lt tltt t <'o: t

Tcrmen-limitl dc clepunere ;i deschidere a
ofertelor prelungit (dtrpii caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SRL BTS Pro 1 00860006 l 56s Boedan Ghid
) SRL ACCENT Tehno 1002600037469 Oleg Savcenco

I)enumire docunrent
Denumirea operatorului economic

SRL BTS Pro SRL ACCENT Tehno
Docunrentele cc constituie oferta

(,Se vu consntno prirt: prezerltat, neprezenlol, nlt corespunde)
Propunerea tehnici prezentat Oferta nu a fost deschisd pentru evaluare,

deoarece oferta clasatd pe locul I dupa pre!
nu a fost respinsd sau descalificata Ei

respectiv a fost desemnatd ciqtigdtoare

Propunerea financiard prezentat
DUAE prezenlat
Garan{ia pentru ofertir
(dupii coz)

prezentot

Documente de calificare
,\e t,cr cortstrtrtct Ttritt: prezentat, neprezentat, nu core.tpunde

Cerere de participare
prezentat

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentat

Declaratie privind prezentat

4



colltlrmarea identitalii
bene trcran lor etectrvr
si neincadrarea
acestora in situa(ia
condamndrii pentru
parliciparea la
activitali ale unei
organizalii sau grupari
criminale, pentru
corup!ie, fi'auda ;i/sau
spilare de bani
Date despre ofertant prezentat

Certillcat de

inregistrare

prezentat

Ultinrul raport
t-rnanciar

prezentat

certif-rcat de

confbrmitate a

produselor

prezentat

Ccrtilicat privind lipsa
clatoriilor

prezentot

Licenla de activitate prezentat

Citia rredie anuali
prezentat

(lnfornta{ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinyele din
clocumentalia de atribuire Si se vo consemna prin: prezentat, nepregentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentot, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* In cazul u,tilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finale
(lnformalict privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea ctt specificatiile
tehnice" , se va consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderiit

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fEra TVA)*

Cantitate qi

unitate de
masura

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica!iile

tehnice
Lot I Laptop SRL BTS Pro 81612 lei 12 buc + +

Lot II
Proiector
nultitiurc!ional

SRL BTS Pro 164640 lei 12 buc + +

I-ot lll
Lrprimantd
nrr,rltifuctionala

SRL BTS Pro 42700 lei 12 buc + +

SRL Accent Tehno 42720 lei 12 buc + +

Lot IV Pachete

solir,vare



8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
scirzut) s-a solicitat:

9. Ofcrtan{ii respinqi/descalifica(i:

Data
solicitirii

Opcratorul cconomic Informa{ia solicitati Rczmatul rlspunsului opcratonrlui
economic

I)enu m i retr opcr:rtorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatca dc evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n X
Pentm mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numirul de loturi care pot fi

.lustiflcarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica;iJ

loturi:

Prclul cel mai scdzut n X
Costul cel mai scdzut I
Cel nrai bun rapolt calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost I

(in cazul in care ln cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor
indicct toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii tle evaluare aplicafi:

(Se vcr completa pentt'u loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel ntqi bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in ,,.nr,, cxaminirri, cvaluirii;i comparirii ofertelor depusein cadrul procetlurii tle atribuirc
s-a dccis:

Factorii de evaluare V:rloare:r din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denun re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

Cantitate Ei
unitate dc

Preful unitar
(flrn TVA)

Preful total
(fnr5 TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

)
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economtc masura
Lot I Laptop SRL BTS Pro 12 buc. 7301 lei 87612 lei 105 134,40

Lot II
Proiector
multifunctional

SRL BTS Pro 12 buc. 13720 lei 164640 lei 197568,00

Lot III
Imprimantd
multifuctionald

SRL BTS Pro 1 2 buc. 3 55 8,334 42700 lei 51240,00

294952 lei 353942,40 lei

Anularea procedurii de achizifie publicd:

in teureiul ar1. 71 alin. lit

Argumentare:

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

(lnforntarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

Itrcrtr pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulic
20I5 privind achizi{iile publice)

(Selectctyi terntenul de a;leptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legeo t1t'. t'-1.' .;.,: -l

itiie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a terntenelor de a;leplore, .\e efecttreuzci in c'oti',,'''i:.:-.:.
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Coclului Ciril u,' il...'-,:..,.-
Moldova).

Dcnurnirea oper:rtorului
economic

Motlnlit:rtca rl c tr:rnsnr itere

SRL BTS Pro 10.10.2022 e-nrail

SRL Accent Tehno 10.10.2022 e-mail

16. 'fermenul de a;teptarc pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai rnicd dec6.t pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax l
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egalS sau mai mare dec6t pragurile previzute la art.2
alin. (3) alLegiinr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

fl 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

Data transmiterii



Termen de

valabilitate al

contractului/ac
ortlului-cadru

Valoarea contractului

Numitrtrl
si data

contractului/
acortl ultti-cadru

ntrcprirltlcrcir:
Cu caPittl
atrtohton/
Cu cnPital

mixt/nsociere/
Cu caPital

stririn

Denumire:r
opcratorului

economic

31.r2.2022

353942,40294952,0Capital
autohton

SRL BTS Pro

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

lS.Infornraliaprivindaclrizi(iipublicedurabilc(achizifiiverzi)(rubrica.datd,secompleteazdtlrlctt,
irt ctrntr irt core ra procerlurct cre ctchizilir"p,ii,ra or,'fost ap'ricate ciit):erii de durabilitate;i s-ainchaiat

c.tttt.trcr/c.r/rucre ,etttrlt lot/loturi pe,,t, i, ,o,'n cnt fist apiicate criterii de durabilitate)z

(DA/NU)

Prelul cel mai scdzltt '
Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raPort calitate-Prel c

Cel mai btm raPort calitate-cost a

pritt prezenta dare de seamd, grupur de lucru crecrard cd termenur cre aEteptare pentru tncheierea

contracturui/contracteror incricate a fost ,rrp"":ri1 rriceptiind "niuritn 
pruvrrzute'di art. 32 atin' (3) al Lesii

nr. 131 crin 3 iutie 2015 privind achiziriite pubtice 1, prn"u*"ri cd ii clzu! de4unerii contesta$ilor Ei/snu

receplioniir, rnprorrit)i i""*rrirrii.irlu, acLastea a.uiost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta crare cre seamd, grupur rle rucru pentru_achizilii confilmd-corectitucrinea desfisurdrii procedurii

cle achizilie, lnpt pnutru ,ori iooita rdspunde)e conform prevederilor legale tn vigoare'

Au fost i'rplic:rte critcrii pentru achizi{ii

r crz.i)?

publicc tlurabile (achizi{ii

\,'tll<)lrr.cu tle lchizi{ie ctr 'l'vA tlin contr:rct/ contrircte lt

lottrltri/lottrr"ilor pcntru carc lrlr tbst aplictte criterii de

tlurabilit:rte (lei MD):

Cotlul CPV al lotului/loturilor pcntru

de tlurabilitrtc:

care au fost aPlicate critcrii

Criteriul tlc atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

a plicate critcrii tle durnbilitate:

Conducitoml grupului de lucm pentru ac

1Nr*u, Prenume)

!il-_oxlL

17.

I
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DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 50 din 18.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D e n u m ir e a  a u to r ită ţ i i  c o n tr a c ta n te IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
L o c a lita te mun. Chişinău
ID N O 1007600000794
A d re sa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
N u m ă r  d e  te le fo n 022 20-52-67
N u m ă r  d e  fa x 022 20-52-67
E -m a il o fic ia l achizitii@usmf.md
A d r e sa  d e  in te r n e t http://www.usmf.md
P e r so a n a  d e  c o n ta c t  (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Cadelnic Natalia, 022 20-52-67, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ip u l p r o c e d u r ii  d e  a tr ib u ir e  
a p lic a te

VCererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă □ Altele:

P r o c e d u r a  d e  a c h iz iţ ie  r e p e ta tă
(după caz)

Nr:

T ip u l o b ie c tu lu i c o n tr a c tu lu i  d e  
a c h iz iţ ie /  a c o r d u lu i-c a d r u

Bunuri □ Servicii □ Lucrări V

O b ie c tu l a c h iz iţ ie i Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent cantinei 
universitare

C o d  C P V 45100000-8
E x p u n e r e a  m o tiv u lu i/te m e iu lu i  
p r iv in d  a le g e r e a  p r o c e d u r ii  d e  
a tr ib u ir e  (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
P r o c e d u r a  d e  a tr ib u ir e  (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
www>. mtender. eov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1664354020115

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064628/lot/11602168/
Data publicării: 28 sept 2022, 11:33

P la tfo r m a  d e  a c h iz iţ ii  p u b lic e  
u tiliza tă

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

A n u n ţ  d e  in te n ţie  p u b lic a t  în  B A P
(după caz)

Data:
Link-ul:

T e h n ic i şi in s tr u m e n te  sp e c if ic e  d e  
a tr ib u ir e
(după caz)

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie □ 
Licitaţie electronică □ Catalog electronic

S u rsa  d e  f in a n ţa r e □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse 
externe; V Alte surse: surse proprii

V a lo a r e a  e s tim a tă  (lei, fără  TVA) 258 535,65

1
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

D a ta  s o lic ită r ii  c la r if ic ă r ilo r
D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic
E x p u n e r e a  su c c in tă  a so lic ită r ii  d e  
c la r if ic a r e

E x p u n e r e a  su c c in tă  a r ă sp u n su lu i
D a ta  tr a n sm ite r ii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R e z u m a tu l m o d if ic ă r ilo r
P u b lic a te  în  B A P /a lte  m ij lo a c e lo r  d e  
in fo r m a r e  (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T e r m e n -lim ită  d e  d e p u n e r e  şi d e sc h id e r e  a 
o fe r te lo r  p r e lu n g it  (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 06. 10. 2022, ora 13:00), au depus oferte 1 ofertanţi:

N r. D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic ID N O A d m in is tr a to r ii

1. SRL Eusevas Cons 1006600015070 Eugeniu Botezatu

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

D e n u m ir e  d o c u m e n t

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

SRL Eusevas ConsD o c u m e n te le  ce  c o n s t itu ie  o fe r ta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde)
Cererea de participare prezentat
Documentaţia de deviz(formularele 3,5 şi 7) prezentat
Graficul de executare a lucrării prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă neprezentat

D o c u m e n te  d e  c a lif ic a r e
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice -
Certificat de atribuire a contului bancar -
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

~
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Situaţiile financiare -

Declaraţie privind valabilitatea ofertei -

Declaraţie privind experienţa similară sa u  Declaraţie 
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an 
de activitate
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului
Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului

-

Declaraţie privind asigurarea perioadei de garanţie asupra 
lucrărilor achiziţionate

-

Declaraţie privind dispunerea unei lichidităţi generale -

Declaraţie privind realizarea unei cifre medii anuale de 
afaceri în ultimii 3 ani
Certificate de atestare profesională -

Aviz pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din 
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor

"

(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 fo s t prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

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

e c o n o m ic D e n u m ir e a  lo tu lu i

P r e ţu l
o fe r te i

(fără
TVA)*

C a n tita te

Şi

u n ita te  d e  

m ă su r ă )

C o r e sp u n d .
cu

c e r in ţe le  d e  
c a lif ic a r e

C o r e sp u n d .

cu
sp e c if ic a ţ ii le

te h n ic e

SRL Eusevas Cons
Lot 1: Lucrări de 
amenajarea teritoriului 
adiacent cantinei 
universitare (repetat)

283 077,00 1 buc - -

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ”Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s- 
a solicitat:

D a ta
so lic ită r ii

O p e r a to r u l
e c o n o m ic

I n fo r m a ţia  so lic ita tă R e z u m a tu l r ă sp u n su lu i  
o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic
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9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic M o tiv u l r e sp in g e r ii/d e sc a lif ic ă r ii
SRL Eusevas Cons este respinsă, din considerentul că conform cerinţelor 

solicitate din Anunţul de participare lipsesc următoarele 

documente:

1. Garanţia pentru ofertă de (2 %).

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

F a c to r ii  d e  e v a lu a r e V a lo a r e a  d in  o fer tă P u n c ta ju l c a lc u la t

Denumirea operatorului economic 1 T o ta l
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n T o ta l

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M o tiv u l r e e v a lu ă r ii  o fe r te lo r

M o d if ic ă r ile  o p e r a te

4



A

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică: _________________________________________

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

C a n tita te  şi 

u n ita te  d e  

m ă su ră

P r e ţu l
u n ita r

(fă r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l  
(fă ră  T V A )

- - -
-

_

T O T A L

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

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

D a ta  tr a n sm ite r ii M o d a lita te a  d e  tra n sm ite r e

SRL Eusevas Cons 11.10.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al contractului

Fără TVA (lei)

18. 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):
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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 (Iei MD): (indicaţi suma cu TVA)

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:

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 în temeiul art. 71 alin. 1. lit. (d).

Procedura de achiziţie se anulează deoarece au fost depuse numai oferte care:

- nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire

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: Marcel Abraş
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пlоае 1-1lp

DARE DE SEAMA

de аtriЬчirе а contractuluide achizilii publice И
de incheiere а acordului-cadru п
de апulаrе а procedurii de atribuire п

Nr. 5 din l3.10.2022

Date сч privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante рrimёriа Losйnesti
Localitate satul Losinesti
IDNo l 00760l 005785
Adresa s. Logйnesti r, Hincesti
Numйr de telefon 0269572з8
Numir de fax
E-mail oficial eSt incesli. rTd

Adresa de internet
D""" V.ы,tiц 069l90l79Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе,

tеlеfоп, e-mail)

Date сч рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа оfеrtеlоr de рrе{uri йLicitalie
deschisй пАltеlе: [Iпdica|il

рrосеdчrа de achizitie rереtаti (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

вuпuri п servicii п Luсrйri М

Obiectul achizi{iei Luсrёri de аргочiziопаге cu ара potabila ýi
sistemele de evacuare qi рurifiсаrеа аре|оr uzate
in satul Logбneýti, r-ul Hincesti

Cod СРV 45000000-7
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea рrосеdurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii ahor procedari decdt licila|ia
deschisd)

Nu este cazul.

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
www.mtепdеr.gоv,md\

Nг: : o_cds-b3w_dpl -MD- l 66i2429443 54

L ink-ul : https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
ЬЗwdр l -MD- 1 663242944354

Data publicбrii:
platforma de achizitii пuьliсе utilizatй Machizitii,md; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

пDа йNu
Link-ul сёtrе planul de achizitii publice
publicat:

Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd
caz)

Dаtа:пг 63 din 12".08.2022
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
аtriьuirе
(duрd caz)

пАсоrd-саdrч пSistеm dinamic de achizitie
Иt-icitalic еlссtrопiсй rl('atalog clcctronic

Sчrsа de fiпап{аrе MBrýt ф,t.tл t СМЙ; 
"Ыrgaii\ЛSlпSursе ехtеrпе; пАltе surse Ilпdiсаtril

Vаlоаrеа estimatй \ei, |drd ТVД) 8 3l 1 892.15 lei



Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Modific5ri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se va completa tп cazul iп care aufost operale modiJicdri)

lnforma{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

Data solicitf, rii clarifi сйrilоr
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа ýuccinti а solicitirii de
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа ýuccinti а risрчпsulчi
Data transmiterii

Rezumatul modifi сf, rilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

Ilпdicayi sursa ulilizata ,yi data ptthlicdriiJ

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

IlпdiсаУi пumdrul de zile]

Рf,пй la termenul-1imiti (data 04.10.2022_, ora_00_:_00J, ач depus oferta _2_ оfеrtап{i:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic IDNo Asociatii/
administratorii

1. MaxCosmPrim SRL l 009600028556 Тurturiса А.
1 VlPART PLUS SRL l 0056000 l б494 Popov Vitalie

Dепчmirе document
Dепumirеа operatorului economic

MaxCosmPrim VIPART
SRL l I,LUS SRl_

l

Ореrаtоr i Орегаtоr
economic economic п

t
_)

Do,
(Se уа сопsпtпа.

cumentele се constituie oferta
рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч со|rе,\рuпdе)

Рrорuпеrеа tehnic1 preZentat prezentat
Рrорuпеrеа fiпапсiаrй Neprezentat prezentat
DUAE preZentat рrеzепtаt
Garantia pentru оfеrtё
(dupd caz)

prezentat prezentat

Documente de саIifiсаrе
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtal, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Сеrеrеа de participare prezentat рrеzепtаt
Declaratie privind valabilitatea
ofertei

preZentat pгeZentat

Scrisoare de garantie Ьапсаrа рrеzепtаt prezentat
Grаfiс de ехесutаrе а lчсrаrilоr prezentat prezentat
Declaratie privind experienta
similara

preZentat preZentat

Declaratie privind lista
рriпсiраlеlоr lчсrаri executate
in ultimul ап de activitate

рrеzепtаt prezentat

Declaratie privind dotarile
specifice, utilajul si
echipamentul necesar pentru

prezentat prezentat



lnoepl ln lrea соrеsрчпzаtоаtе а
contractului
Declaratie privind реrsопаlul Б
specialitate рrорчs репtru
implementarea contractulu i

preZentat prezentat

Aviz pentru раrtБфЙ ta
licitatiile publice de Iuсrаri din
domeniul constructiilor si
instaIatiilor

prezentat prezentat

Devizele locale aferente oъrtei
з,5,7

prezentat prezentat

Certificat de inregistrare а
intreprinderii/ Extras din
registrul de stat

pгezentat prezentat

Ceftificat privind lipsa sau
existenta rеstапtеIоr la bugetul
public national, eliberat de саtrе
SFS

preZentat рrеZепtаt
i

certiificat de atribuire а
contului Ьапсаr

prezentat prezentat

Declaratie , rеfеritоr la реriоай
de garantie а luсrаrilоr

prezentat prezentat

prezentatcif}a medie ce aa
3ani l

Raport fiпапсiаr ре anul 202l prezentat prezentat
Informatii priv
subcontractant

nd Neprezentat prezentat

certificat de йеsиrе tehnica
profesionala а dirigintelui de
santier

prezentat prezentat

Dec Iаrа{iа priv ind confl rmаrеа
identitali i benefi сiаri lоr eГectivi
9i пеiпсаdrаrеа acestora iп
situalia сопdаmпДrii pentru
раrtiсiраrеа la activitйli ale unei
organizatii sau grчрёri
criminale, рrесum corup{ie,
fгаudё 9i / sau spёlare de bani,
арrоЬаtё prin Ordinul
Ministerului Finantelor пr. l45
diп 24,1|.2020

preZentat рrеZепtаt

Garantia de Ьuпа executie а
contractulu i (Апtrерrепоru I

duрё рrimirеа scrisorii de
acceptare а ofertei din раrtеа
Beneficiarului, iп termen de
maxim l0 zile . dаr пu mai
tirziu de data incheierii
contractului, se angajeazй sё
prezinte autoritati i contractante,
garan{ia de Ьuпй ехесцtiе а
contractului in cuantum de 5о/о
din valoarea contractului
atribuit. )
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uпJоrmаrш рrNша аепumrеа aocumeшelor prezeшarc se ча шalca lп сопJоrmlmrc сu сеrmrcrcdiп dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezentat, пeprezentat, поl соrеsрuпсlе (iпcazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч corespundeceriпt1elir de calificare))

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii ticitayiei еlесlrопiсе se ча iпdiса preyul ofertei fiпаlе(IпfоrmаУiа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cLl сеriп|еlе de'calфcaie " ;i "Corespun.derea cu
specifica\iile tеhпiсе " , ,ýе vа соп.\еmпа рriп: ,, + " iп cazul corespu,пclerii ; i рriп ,, - " iп c.azul
песоrе.sрuпdеrii)

pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
cerinfele stabi|ite in documenta{ia de аtriьчirе (inclusiv justificarea preiului апоrmаl descйzut) s-a solicitat:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatoruIui

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de
mйsuri

Corespunderea
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Luсrёri de
aprovizionare
cu арй
potabilё Ei
sistemele de
ечасuаrе 9i
purificarea
ареlоr uzate
in satul
Logёneqti, r-
ul Hincesti

махсоsmрrim
SRL

7671629,91

VIPART
PLI_JS SRL

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrulчi есопоmiс

Ofertan{ii respin9i/descaIifi ca{i:

Dепчmirеа ореrаtоrului economic Motivul respingerii/descalifi сйrii
MaxCosmPrim SRL Nu corespunde сu urmаtоаrеIе dосumеПе

de calificare:

* Garantia Ьапсаrа Ia чеrifiсаrе se indica ре
site-ul MAIB са nu exista о asemenea gаrапtiе
Ьапсаrа;
* Gаrапtiа Ьапсаrа este песоmtьrmа :

* S-au depistat documente nesemnatc:
- documentul cu рrорuпеrеа fiпапсiаrа:
-devizeIe locaIe 3,5,7
- сеrеrеа de раrtiсiраrе,
-declaratia privind valabilitatea оГепеi;
-declaratia privind lista ргiпсiраlеlоr luсrаri
executat;
- declaratia рriчiпd dotarile specifrce;

:99pr9 contractelor si m i l аrе;



_Slmatllle Tlnanclare;
-DUAE;
-termenul de garantie ;

-alte tot felul de cefiificate;

* Restante la buget о сопfоrm site-ul SFS
,,Maxcosm Prim"SRL аrе rеstапtе la bugetu|
public national la data de 05.10.2022, desi s-a
prezentat uп certificat de la SFS in саrе indica
contrariul, insa exista suspiciuni са acest
certifica аr fi fals.
* Declaratia privind ехрегiепtа similara пu
coincide cu experienta soIicitata
Astfel ,in baza аrt.69 alin(6), lit. Ь) al Legii Nr.
lЗ l/20l5 рriчiпd achizitiile publice. оtЪпа
рrорusа de орегаtоrul есопоmiс
MaxCosmPrim SRL se respinge, deoarece nu
corespunde сеriпtеlоr expuse in documentatia
de atribuire.

репtru fiесаrе lot й
репtrч mai multe loturi cumulate л
репtrч toate loturile п
Alte limitёri privind пumйrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i оfеrtапt: Рпdiсауi]

Justificarea deciziei de а nu atribui сопtrасtul ре loturi:

Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ulcel mai scizut й
costulcel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-oost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se
yor iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aLl fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raporl
calitate-pre1 sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Factorii de ечаluаrе l vuloa.ea din ofertй
Dent,T,iieiЪpeiitbrului econlrT ic t

Puncta,iul calculat
Total

Denumire Гасtоrul l Ропdеrеа
Dепumirе factorul п Ропdеrеа

Dепчmirеа ореrаtоrului economic n Total
Dепumirе factorul l Ponderea

Denumire fасtоrчl n Ропdеrеа



Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurй

Рrе{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrf, ТVА)

Preful total
(inclusiv
TvA)

Luсrйri de
aprovizionare
cu арД
potabilё qi

sistemele de
evacuare 9i
рurifiсаrеа
ареlоr uzate
in satul
Logйneqti, r-
ul Hincesti

vIPART
PLUS SRL

1 lot 8 l39 l l0.57 8 l39 l l0.57 9 766 932.68

iп urmа ехаmiпýri, evaluбrii qi соmраririi ofertelor depuse iп саdrul procedurii de аtriьuirе s-
а decis:

Atri buirea contractu l u i de ach izilie pub l iсёlасоrdч lu i-cadru :

Апulаrеа procedurii de achizilie рuЬliсй:

iп temeiul art. 7l alin. lit

Аrgчmепtаrе:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicayi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru репtru achizi|ii se realizeclzd iп сопfоrmilаlе сч prevederile art. 3 ] al Legii пr, ] 3 t diп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile public:e)

п ll zi|e in cazul netransmiterii
соmuпiсДrii ргiп mijloace еlесtrопiсе qi/sau
Гах п
пl l zile in cazul transmiterii comunicarii

in miiloace electronice si/sau flах п
п 1б zile in cazuI netransmiterii
comuniclrii рriп mijloace electronice 9i/sau
fax п

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respeclat, Calcularea tеrmепеlоr preydzute de Legea пr. l3 ] diп
3 iulie 2015 priviпd achizi\iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aqteptare,,\е фсtuеаzd iп
сопfоrmitаtе cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепulu| al Coclului Civit
al Republicii Moldova).

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсru репtru achizi(ii:

Denumirea ореrаtоrчlui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

MaxCosmPrim SRL 07.10.2022 [,se specificd SIA RSAP,
@ e-maiL fax, po;td, etc|

VIPART PLUS SRL 07.10.2022 V е-mаil

ТеrmепчI de aqteptare репtrч incheierea сопtrасtчlчi:

п cazul iп саrе чаlоаrеа estimatё а
contractului este mai miсё decбt рrаgчrilе
prevazute lа art.2 alin. (3) al t.egii пr. l3 l

din 3 iulie 20l5 privind achiziliile publice

й б zile in cazul transmiterii соmuпiсдrii
п mi|loace еlесtrопiсе si/sau flах п

n cazul in саrе чаlоаrеа estimalй а
contractului este egalй sаu mai mаrе decit
рrаgчrilе prevёzute lа art.2 alin. (3) al Legii
пr. 13l din 3 iulie 20l5 рriчiпd achiziliile



LOпtrасtчl ое аспиlTlе/асоrочl_саоrч lпспеlаt:

Dепumirеа
ореrаtоrчlч

i
econOmic

Iпtгерriпdеrеа

Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Сч capital

strйin

Nчm5ruI
qi data

contractului
/ асоrdчlчi-

cadru

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractuIui

теrmеп de valabilitate
al

contractulu i/acord ulu i
-саdru

fiirй
тч
д

inclusi
v ТVА

VIPART
PLUS
SRL

Cu capital
autohton

46

l] l022 45000000
-,l

8 l39
I l 0,57

9,166
9]2 68 3 l . |2,2023

Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabi[itate qi s-a
iпcheiat coпtract/coпtracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

9 766 932.68
(iпdiсаsi suma cu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate: 45000000_7

Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturiIe репtru саrе au
fost aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut @

costul cel mаi sсdzul .
Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| о

Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd lеrmепu! de a;teptare репlrч iпcheierea
сопtrасlului/сопtrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute rle arl. 32 аliп. (3) ol
Legii пr. l3l diп 3 iulie 20l 5 priviпd achiziliile publice ), рrесum Ei cd iп cazuI clepunerii coпtesla|iilor
ЕVsаu recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceqsteo au fosl ехаmiпаtе qi sо!u|iопаtе,

Рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grчрul de luсrч репtru achiz,i|ii соп.|irmd coreclilutliпea rlesfdsurdrii
procedurii de achizi|ie,Japl репlru cure poartd rdspunclere сопftlrm preveclerilor legule iп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de luсru репtru achizi{ii:

(Numе, Рrепumе)



DARE DE SEAMA
tr de atribuire a contractului de achizi{ii publice
tr de incheiere a acordului-cadru

'/ de anulare a procedurii de atribuire

Nr.2 Din 10 octombrie 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

rocedura de atribui

Denumirea autorititii contractante IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

Localitate mun. Chisinlu
IDNO I 0036001 53049

Adresa mun. Chisinau, bd. Negruzzi, 3

Numir de telefon 022-27-25-31

Num5r de fax 022-27-2s-31

E-mail oficial csmc(D,ms.md

Adresa de internet csmc.md

Persoana de contact Coiuhari Ludmila. 022-27 -25 -3 1. csmc(@ms.md

2. Date cu orivire la Drocedura de atr tre
Tinul nrocedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preturi

Procedura de achizitie repetatfl (dupd caz) Nr
Tipul obiectului contractului de

achizitie / ac o rd u lui-cad ru
'/ Bunuri r Servicii r Lucrlri

Obiectul de achizitie Mese si scaune pentru medicul stomatolog

Cod CPV 33 1 00000-1

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd sau

cererea ofertelor de preturi)

Procedura de atribuire (inclusiv link-ul
pro cedurii de atribuire)

Nr: ocds-b3 wdo 1 -MD- 1 66307 237 | 0 46

Link-ul:
occls-b3 wdn I -M D- I 66307237 1046

Data public Fnii: 13 .09.2022

Platforma de achizitii utilizati ,/ achizitii.md; re-licitatie.md; ryptender.md
Procedura a fost inclusl in planul de

achizitii publice a autorititii contractate
\/ Da

e-mail: csmc.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupa

caz)

'/ Nu rDa
Data: -

Tehnici ;i instrumente specifice de

atribuire (dupl caz)

,/ Da ,/ licitafie electronica lacord-cadru
r sistem dinamic de achizi(ie I
catalos electronic

Sursa de finanfare
D

tr

I

Buget de stat
Buget CNAM
Buget CNAS
Surse externe
Alte surse - Miiloace Speciale

Valoarea estimatl (ei, fard TVA) 301 000,00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va eta in cazul in care au fbst solicitale clarilicart
Data solicitirii clarificirilor 13.09.2022

Denumirea oneratorului economic Anonim



Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Lot 2 - Masd de lucru pentru medic (pentru instrumente
stomatologice) - dati va rog shitile.

Expunerea succindl a rlspunsului Buna ziua. Schite nu avem, doar conform caracteristicelor
tehnice indicate in anuntul de participare. Multumim pentru
intrebare.

Data transmiterii 13.09.2022

Data solicitlrii clarificirilor Is.09.2022
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

lot I si 2 - va rugam cel pulin desene din internet, imagini
reprezentative

Expunerea succindi a rispunsului Buna ziua. S-a incarcat pe platforma schita de masa de lucru
pentru medic, drept model.

Data transmiterii 15.09.2022

Data solicitirii clarifi clrilor 15.09.2022
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succintd a solicitirii de
clarificare

Talpa piciorului in formd de potcoavd - nu e clar

Expunerea succindi a rlspunsului Buna ziua. S-a incarcat pe platforma schita de masa de lucru
pentru medic, drept model, unde este vizibil piciorul in forma
de potcoava.

Data transmiterii rs.09.2022

Data solicitirii clarificirilor 15.09.2022
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Masa de lucru pentru medic (pentru instrumente
stomatologice) - sa inlelegem ca este un dulap pe rotile, cu 4
sertare? ar aiuta rnult o imasine...

Expunerea succindl a rispunsului Buna ziua. S-a incarcat pe platforma schita de masa de lucru
pentru medic, drept model.

Data transmiterii 15.09.2022

4. Modificiri operate in documenta[ia de atribuire:
va comDleta in cazul in care au tcar

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duod caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelunsit (dupi caz)

Nur
Da r Cu zile

i fa termenul-limitd (data 27.09.2022, ora l5:30), au fost depuse 3 oferte:
Denu mirea operatorilor

economici
IDNO Asocia{ii/administratorii

Inoxplus SRL 1011600039984 Covalenco Dumitru
SC Metancor-Com SRL 1005600033565 Pereu Corneliu
Aelo Grup SRL 10r1600009752

5. PinI I

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi afente DUAE prezentate
de citre operatorii economicir€ upcraluftt ccO

Denumirea operatorilor
economici

Propunerea
tehnicl

Propunere
a

financiari

DUAE Garan{ia de
oferti

Documente
de calificare

Inoxplus SRL prezental orezentat otezentat nu corespunde prezentat



SC Metancor-Com SRL Drezentat Drezentat prezenlat prezentat prezentat

Aelo Grup SRL neprezentat neDrezentat neDrezentat neDrezentat rezentat
(Informatria privind denumirea documentele prezentate se va indica in conformitale cu cerinlele din
documentalia de alribuire ;i se va consemna prin: vezentat, neprezental, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul o fost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare))

*In cazul utilizdrii licitaliei eiectronice se va indica prelul ofertei finale
(InJbrma|ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calif care" ;i "Corespunderea cu specificayiile tehnice", se va
consemna prin: ,,+ " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

9. Ofertantii resninsi/descalificati

. lnlorm ia privind corespunderea ol'ertelor cu cerin solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
mlsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiil€

tehnice

Lotl-Masdde
lucru pentru medic
(pentru'instrumente
stomatologice)

Inoxplus SRL 8 57r,43 2Ilbuc
SC Metancor-Com
SRL

8 517,35 2lllunit +

Aelo Gruo SRL
Lot2 - Masd de

lucru pentru medic
(pentru instrumente
stomatoloeice)

lnoxplus SRL 6 843,33 3/buc

Aelo Grup SRL

Lot3-Scaunpe
rotile cu speteazd
pentru medical
stomatolog

scizut) s-a solicitat:
Data

solicitlrii
Operatorul
economic

Informafia solicitati Rezumatul rispunsului
operatorului economic

30.09.2022 Inoxplus SRL
Clarificdri si prezentarea
mostrelor.

Clarificdri solufionate parfial, 03.10.2022

30.09.2022
SC Metancor-Com
SRL

Clarificari ;i prezentarea
mostrelor.

Clarificlri solufionate gi schile prezentate
03.10.2022 qi 04.1 0.2022. Mostrd
prezentatl. pe data de 07.10.2022.

05.10.2022 Inoxplus SRL
Clarificdri gi prezentarea
mostrelor.

Prezentare schifd simplista.

ertantil ca

Denumirea operatorului
economici

Motivul respin gerii/descalifi cdrii

Inoxplus SRL

Lot 1 - se solicitd Talpa piciorului in formd de potcoavi, conform specificaliilor tehnice
gi a schilei prezentate se oferd -labazd sunt amplaste 4 roli din care doud cu frdnd. Se
solicitd sertarul de sus cu organaizer, conform specificafiilor tehice prezentate se oferd
sertar de sus fErd organaizer.
Lot2 - se solicitd Talpa piciorului in form6 de potcoavd, conform specificafiilor tehnice
Si a schitei prezentate se oferd - labazd sunt amplaste 4 roti din care doud cu frdn6.

SC Metancor-Com SRL
Lot 1 - se solicitd sertarul de sus cu licdlicd gi organaizer, conform mostrei prezentale
se oferd masa flrd orsanaiser.

Aelo Grup SRL

Lot I - nu au fost incdrcate pe platforma SIA RSAM Mtender pachetul cu documentele
de calificare solicitate.
Lot2 - nu au fost incdrcate pe platforma SIA RSAM Mtender pachetul cu documentele
de calificare solicitate.



10. Modalitatea de evaluare:
,/ Pentru fiecare

lot
nPentru mai multe loturi cumulate rPentru toate loturile

Alte limitdri privind numdrul de loturi
care pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul oe loturi

u urre apflcat:
Criteriul aplicat *Denumirea qi numflrul lotului (aceastd rubrica se va completa

in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate
mai multe criterii de atribuire\

,/ preful cel mai scizut
rcostul cel mai scdzut
rcel mai bun raport calitate-pref
rcel mai bun raport calitate-cost

11. Criteriul de atribuire anlicat

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care aufosl atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calilate-pre1 sau. cel mai

f 4. in urma examinirii, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

hun raoorl calilale-cosl

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

Denumire f-actorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va comDleta in cazul tn care oferl, ele au reevaluate reDetat
Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

atribuire s-a decis:
urrea contractu accord-cadru:

Denumirea lotului Operatorul economic desemnat cdqtigltor Cantita
tea

Pre{ul unitar
filrl TVA

Pre{ul total
fdrl TVA

Pre(ul total
cu TVA

,/ Atribuirea contractului de achizitie publici/accord-cad

'/ Anularea procedurii de achizifie publici:

Lot 1, 2 - se anuleazd, in temeiul art. 71 alin. (1) lit d) liniufa intdi - au fost depuse doar oferte neconforme,
al Legii nr. 131 din 03.07 .2015.

Lot 3 - se anuleazd in temeiul art.71alin. (1) lit a) - nu a fost depusd nici o oferl[, al Legii nr. 131 din
03.07 .2015.

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Inoxplus SRL r0.r0.2022 SIA RSAP si e-mail
4



SC Metancor-Com SRJ
Aelo Grup SRL

10.10.2022
r0.10.2022

SIA RSAP qi e-mail
SIA RSA P qi e-moil

( InJormarea operatorilor economici
achiziyii se realizeazd in co brmitate al Legii nr. I3I din 3 iulie 2

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Tdrnd Marcela
(Nume, prenume)

(Selectali termen
achiziliile public
Capitolul I (Calc

upur de rucra decrard cd termenul de arrepturre pentru incheiereu
de art. 32 olin. (3) ol Legii nr. I3I
contestotiilor s i/so u recepliondrii

Prin prezenta dare cle seamd' grupul de lucru pentru achizi|ii con/irmd corectituclinea desfdgurdrii procedurii rleachizitrie'fapl pentru care poartd idspunclere cinform preverlerilor legale in vigoare.

n cazul in care valoarea estimitaiiontractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3lulie 2015 privind
achizitiile publice

T--ltr.r ^-L) | r zrte rn cazul netransmiterii comunicarii
mijloace electronice si/sau fax Irncazul in care valoarea effi

este egald sau mai mare decAt pragurile prevdzute
Ia art. 2 alin. (3) al Legii nr. t jt din 3 iulie 2015

iv.ind achiziliile publice
Z16zile incarulnffi

rniilno^o a1o^+-^^2 ^^ -: r- - n

I 7. Con tractu I d e achizilie/ acord u l_cad ru in ch eiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
si data

contractului/
acordului-

cadru

Valoarea
contractului

Termen de vatabilitate
al

contractulu i/acord ul u i_

cadru

(Semnltura)

CEI{IRI'T
STOMA1OI,OGIC

MUNICIPAI,DE



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului do achizi}ii publice

Nt.21062795/2 diп ]2 octombrie 2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritй{ii contractante Р r imdr i а Мuпiс ip iului С his iпdu
Localitate muп, Сhisiпdu
IDNo 1007б0]009484
Adresa bd. $tфп cel Mare si Sfdпt, 83
Numйr de telefon +373 (22) 20 I5 38
E-mail oficial primaria@,pmc.md
Adresa de internet h l lps : //lyyvyv. c: h is i tl att. m сl
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Ruхапdrа Macari
022 20-15-3в
ttl ас ar i. rux ап dr а@,р пl.с, md

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate Cererea ofertelor de pre|uri
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаti (duрd caz) Nr:.l/и este cazul
Tipul obiectului сопtrасtului de achizitie Servicii
Obiectul achizi{iei Servicii de tipdrire а Вulеtiпului Iпformativ
Cod СРV 79800000-2

Ехрчпеrеа mоtiчulчi/tеmеiulчt privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul

'. 
v !!aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia

deschisd)

Nu este cazul

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р or t alul ui guу er п аmе пt al лучt у, !п t епdе r, g оv, m d)

Nr: ocds-b-1wdp I -MD- 1 б62 1 2 5 97 5 7 2 0
Link-ul : http s : //mt е пdеr. gov. md/t епdеr s / о с ds- Ь 3w Q
MD- 1 6 62 1 2 5 97 5 7 2 0? tab :сопtrасt-поtiсе

]-

Data publicбrii: 2 septembrie 2022
Platforma de achizi{ii publice utilizatй achizitii.md;

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

Da
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
,yyww. chis iпаu. md (rubrica,, Licitalii si achizitt " )

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Nu este cazul
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licita|ie еlесtrопiсd

Sursа de fiпап{аrе Buget local
Yаlоаrеа estimatй aei, fйrd ТVД) 2I5 000,00lei

3. Clarificйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa tп cazul iп care aufost solicitate clariticdri)

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succintf, а solicitйrii de clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйýрuпýulчi
Data transmiterii

l



lll

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

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

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate tn BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

[Iпdiса|i lursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. Рffп5 la termenublimitй (data 14 septembrie 2022, ora t6:00) ач depus oferta 2 (doi) оfеrйп!i:
Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс IDNo Asocia{i/

аdmiпistrаtоrii
1. I.S. Firma Editura Poligraficd "Tipografia

Сепtrаld" 1003600105901 iпtrepriпdere de sюt

2. i.S. Editura " (Jпivеrsul " 1 003600077в39 Iпtrерriпdеrе de sюt (|а
аutояеstiuпе)

Denumire document
Denumirea ореrаtоrчlui есопоmiс

LS. Firma Editura
Р о l igr afi с d " TipograJia

Сепtrаld"

I.S. Editura
"Uпivеrsul"

Operator
economic 3

Oэeratot
ecotrornic n

(Se
Documentele се сопstitцiе oferta

vа сопqmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Specificatrii tеhпiсе prezeп.tat prezeпtat
Specфca|ii de pre| рrеzепtаt prezeпtat
DUAE prezeпtat prezeпtat

Documente de calificare
Se уа соtlsцtпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Cerere de participare prezeпtat prezeпtat
Doyada iпregistrdrii
реrsоапеi iuridice

prezeпtat preZeпtat

Ultimul raport fiпапсiаr prezeпtat prezeпtat
Сеrtфсаt priviпd lipsa
s аu exis te п| а res tап|е l or
fasd de Bugetul public
па|iопаl

рrеzепtаt prezeпtat

DeclaraSie рriуiпd lista
priпcipalelor
l ivrёiri/pr е s tdr i ф с tua te
iп ultimii 3 апi de
actiyitate

prezeпtat prezeпtat

Declara|ie рriуiпd
dotdrile specifice,
lnilajul s i есhiраплепtul
песеsаr репtru
iпdерliпirеа
соrеsрuпzdtоаrе а
coпtractului

prezeпtat prezeпtat

Prezeпtare а portofoliului prezeпtal prezeпtat

2



lll

(Iпfоrrпа|iа priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сч ceriпpele dir
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: pretreпtat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (iпсаzul
СdПd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

* iп cazul utilizйrii licitaliei electroпice se vа iпdiса pre|ul oferteifiпale
(IПfОrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calificare" si "Соrеsрuпdеrеа сu specifiea|iile
tehпice " , se va сопsепхпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " tи cazul песоrеsрuпdui,i)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofeJei сч
сеriп(еlе stabilite in dосчmепtа{iа de аtriьчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de зсйzчt_ s-
а solicitat:

Dепumirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalificйrii

10. Modalitatea de ечаlчаr:е а ofertelor:

Pentru чп singur loc

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut
(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, -1е юr
iПdiСа toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite tп baza criteriilor: cel rпаi Ьuп rароrГ calita'e-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul cal:ulat
Denumirea operatorului economic 1 Total

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

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fахё ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdегеа
cu specifiea{ЁIe

tehnice

seryicii de
tipdrire а
Buletiпului
Iпformativ

L:,S, Firma Editura
Poligraficd
"Tipografia
Сепtrаld"

132 000,00 lei

Tipdrirea
вulеtiпului
Iпformativ
luпаr (репtru 4
luпi) а cite
15 000 buc. iп
limba rоmdпd
gi 10 000 Ьuс.
iп limba rusd

+

i.S. Editura
"Uпiversul" ]9] 000,00lei + +

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul есопоmiс Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsrlui
ореrаtоrчlui есопоmiс

La data de 20 septenlbrie 2022, ora ] 3:20, operatorul есопоmiс j.S. Firma aditoriata-Fitiyafica tФоg,аfrrt
Сепtrаld" а exediat о scrisoare cu пr, 150/]6 diп 20 septembrie 2022 priviпd solicitarea de excludere а oФrtzi
diп licita|ia пr. ocds-b3wdp I -MD- 1 б62 1 2 597 5720.
Motivulfiiпd: Tirajul iп ofertй afost prezeпtat ] 5 000 rоmdпй si l0 000 rusd total репtru ]2 luпi. Respectiv
s!!Цul,l, prut*ilor r,fu r.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:



Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic п Total
Denum rе factorul 1 Ponderea
Denum rе factorul n Ponderea

lll

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa tп cazul tп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificйrile operate

14. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi comparйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atriJuire sa
decis:

Atribuirea contractului de achizilie рuЬliсё:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazй tп coпforrпitate сu prevederile art. 31 al Legii пr, ] 3 ] trп _q iutie
20I5 privind achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mаsurа

Рrе{ul чпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Рrеlul total
(ir clusiv
TvА)

Seryicii de tipйrire а Вulеtiпului lпformativ

Вulеliп
iпformative
Limba rоmdпd

LS. Editura
"Uпiversul" l5 000 buc. 1,85 lei ]] ]00,00lei ]20 m0,90'ei

Вulеtiп
iпformative
Limba rusd

I0 000 Ьuс. 2,00 lei 80 000,00lei ВВ 000,00 lэi

тотлL 191 000,00 lei 208 Ш0,00;ei
Dепчmirеа

lоtulчi
Denumirea
operatorului

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
misurй

Pre{ul unitar
(fйrй ТYА)

Рrе{чl total
(fёrй ТVА)

Prefill totrl
(inclrBiv
тчА)

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсrч pentru achizi{ii:

Denumiroa operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

ls. Editura "Uпiyersul" 22.09.2022 SIA RSAP

In cazul in care valoarea estimatб а contractului
este mai miсё decбt pragurile prevёzute |а art,2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizi}iile publice

./ б zile in саzчl transmiterii соmчdсirii
рriп mijloace electronice qi/sau fш п

п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе decбt pragurile
prevёzute la art. 2 аliп. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicЁrii prin
mijloace electronice 5i/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comur-icfoii
prin miiloace electronice si/sau fax в

4



lll

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Сqlсulаrеа termeпelor prevdzute de Legea пr. ! 3I die 3
iulie 20I5 рriviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de ayteptare, se фсtuеаzd iп corformiMte
Сu Preyederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al R.ерuЬЁсii
Moldova).

17. Сопtrасtчl de achizi$ie/acordul-cadrц incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se compleleazddocr tr
cazul tп care la procedura de achizi|ie рuьliсd aufost aplicate criterii de durabilitati si s-a |rpheiat
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durаьilitаtе)з

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de agteptare репtrч f.lclpie:ea
coпtractultli/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtdпd cazurile рrечdzutе cle arl 32 аtiп, (1) ai Legii
пr, I31 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile pablice ), precam qi сd tп cazal dерuпеrii coпtesta|iilor qi/ua
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aulost ехаmiпаtе si solu|ioпate.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grupul de lacru репtrа асhiфii сопlirmd corectitudiпea desfdgurdrii procedrfii
de achixilie,fopt репtru care poartй rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale lп vigoare.

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Nчmirчl
qi data

сопtrасtului
Cod СРV

yаlоаrеа contractului теrmеп de valabilita:e
al contracmlrri

fйrй ТVА inclusiv ТVА
LS. Editura
"Uпivеrsul"

107-С/22 diп
03, ]0,2022

79в00000-
2

]91 000,00lei 208 000,00lei 3 ] dесеmh ie i02?

Atr fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizilii
verzi)? (DA/NU)

Vаlоаrёа de achizilie ец ТYА din con,tractl contracte а
lotuluilloturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i sumа сuТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de duгabilitate:

Criteriul de atribui,re pentru lotul/Ioturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-ptetr о

Cel mai Ьuп raport calitate-ccst п

Qrtrumе, Рrепurпе)
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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                    □ X 

Nr.19 din 18 octombrie 20222    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1007601010323 
Adresa Bd. Ștefan cel Mare, 83 
Număr de telefon 022-22-31-07 
Număr de fax 022-22-81-10 
E-mail oficial  ap.dgaurf@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Colodroțchi Nina 
ap.dgaurf@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Repetată 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii X  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de elaborare a Regulilor de amplasare a 
publicității exterioare (inscripțiilor pe clădiri și 
construcții) în mun.Chișinău 

Cod CPV 79421200- 3 

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

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile 
publice din 03.07.2015 

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

Nr.:21062617 

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-
b3wdp1-MD-1662029520987?tab=contract-notice 
Data publicării: 01.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată Achiziții.md  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: nr.3 din 14.01.2022 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/ 
2014/bap_nr_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

-  

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 366 600,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 
(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  

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
mailto:ap.dgaurf@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662029520987
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662029520987
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%202014/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%202014/
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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)  
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)  

5. Până la termenul-limită (data 22.09.2022, ora 12:00), a fost depusă 1 (una) ofertă, după cum 
urmează: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asociații/ 
Administratorii 

1. „SMART ARCHITECTURE” S.R.L. 1015600015616 Mîrza Serghei 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„SMART 
ARCHITECTURE” S.R.L. 

 

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

 

Cerere de participare  Prezentat  
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  Prezentat  
DUAE Prezentat   
Garanția pentru ofertă 1% Prezentat  
Specificații tehnice Prezentat  
Specificații de preț  Prezentat   

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

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat  
Certificat de atribuire a contului bancar  Prezentat  
Ultimul raport financiar înregistrat la Biroul Național de Statistică Prezentat  

Certificat de efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări sociale  

Nu corespunde   

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, completata conform Anexei nr.12 din 
Documentația standard.  
(Prestările serviciilor executate se confirmă prin prezentarea 
copiei contractului și a documentelor confirmative privind 
executarea acestuia)  

Nu corespunde 

 

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului respectiv, completată conform Anexei 
nr.14 din Documentația standard, confirmată prin semnătura 
electronica  

Prezentat 

 

Informaţii privind asocierea  Nu corespunde  
Lista subcontractanţilor şi partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia Prezentat  

Angajament terţ susţinător financiar  Nu este cazul  
Declaraţie terţ susţinător financiar  Nu este cazul  
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economic Nu este cazul  

Declarație terț susținător tehnic Nu este cazul  
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Declaraţie terţ susţinător profesional  Nu este caz  

(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)) 

În rezultatul examinării documentelor de calificare a operatorului economic „SMART 
ARCHITECTURE” S.R.L. s-au constatat următoarele: 

- Certificatul de efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 
sociale – la data deschiderii certificatul este cu termen expirat; 

- Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, 
completată conform Anexei nr.12 din Documentația standard. Pentru demonstrarea experienței 
similare, operatorul economic a prezentat 2 contracte și facturi (copii):  
       1. Pretura sectorului Botanica cu obiectul contractului „Amenajarea bulevardului Traian” în 
valoare de 90 000 lei, contractant unic. 
       2. Pretura sectorului Botanica – cu obiectul contractului „Lucrări de reparații capitale a 
pasajului subteran, conform planului de amplasare a imobilului” în sumă de 96000,00 lei, contractant 
unic. 
Contractele prezentate nu sunt similare cu obiectul achiziției indicat în anunțul de participare și 
documentația de atribuire. 

Totodată, menționăm că în DUAE p. 4C.13. la întrebarea: În perioada de referință, operatorul 
economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în 
documentația de atribuire? Operatorul economic a bifat – NU. 
 
Reieșind din cele menționate mai sus, oferta operatorului economic „SMART ARCHITECTURE” S.R.L. 
nu se acceptă în temeiul Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art.69 alin.6 
Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: a) ofertantul nu îndeplinește cerințele 
de calificare și selecție. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:  

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)*, lei 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de elaborare a 
Regulilor de amplasare a 
publicității exterioare 
(inscripțiilor pe clădiri și 
construcții) în 
mun.Chișinău 

„SMART 
ARCHITECTURE” 
S.R.L. 

366 000,00 1 buc. - 

Nu este supusă 
verificării, din 

motiv că nu 
întrunește 

cerințele de 
calificare 

* 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 sunt 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  
Denumirea operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

„SMART Oferta operatorului economic nu se acceptă în temeiul Legii nr.131 din 
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ARCHITECTURE” 
S.R.L. 

03.07.2015 privind achizițiile publice art.69 alin.6 Autoritatea contractantă 
nu acceptă oferta în cazul în care: a) ofertantul nu îndeplinește cerințele 
de calificare și selecție și anume: 
- Certificatul de efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări sociale – la data deschiderii certificatul este cu 
termen expirat; 

- Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 
3 ani de activitate, completată conform Anexei nr.12 din Documentația 
standard. Pentru demonstrarea experienței similare, operatorul economic 
a prezentat 2 contracte și facturi (copii):  
1. Pretura sectorului Botanica cu obiectul contractului „Amenajarea 
bulevardului Traian” în valoare de 90 000 lei, contractant unic. 
2. Pretura sectorului Botanica – cu obiectul contractului „Lucrări de 
reparații capitale a pasajului subteran, conform planului de amplasare a 
imobilului” în sumă de 96000,00 lei, contractant unic. 
Contractele prezentate nu sunt similare cu obiectul achiziției indicat în 
anunțul de participare și documentația de atribuire. 

Totodată, menționăm că în DUAE p. 4C.13. la întrebarea: În perioada de 
referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de 
achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? 
Operatorul economic a bifat – NU. 
 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru un singur lot □ x 
 

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 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)  
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: Nu este cazul 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 
Cantitate 
și unitate 

de măsură  

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

      
 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
 
În temeiul Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 art. 71 alin. 1 lit. c).   
 
Argumentare:  Procedura de atribuire a contractului de achiziții publice se anulează, deoarece 
niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire. 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de 
transmitere  

„SMART ARCHITECTURE” S.R.L. 18.10.2022 E-mail 
 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: Nu este cazul 

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: Nu este cazul 
 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

GRIGORIȚCHI Andrian 

 

_____________________ 
                                  L.Ș. 
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DARE DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achiziții publice   □  
de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire       □X 
 
 

Nr. 141 din 18 octombrie 20222    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1007601010323 
Adresa Bd. Ștefan cel Mare, 83 
Număr de telefon 022-22-31-07 
Număr de fax 022-22-81-10 
E-mail oficial  ap.dgaurf@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Colodroțchi Nina 
ap.dgaurf@mail.ru 

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

Bunuri □  Servicii X  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de automatizare/digitalizare a proceselor 
interne și a celor conexe în domeniul relațiilor 
funciare (superficie, locațiune, privatizare) 

Cod CPV 72000000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile 
publice din 03.07.2015 

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

Nr.:21058396 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-
b3wdp1-MD-1655289207916?tab=contract-notice 
Data publicării: 15.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată Achiziții.md  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: nr.3 din 14.01.2022 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/ 
2014/bap_nr_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

-  

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 833 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  27.06.2022 
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare In documentația de tender lipsește caietul de 

sarcini? 
Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua Caietul de sarcini se regăsește în 

Documentația standard atașată la procedură pagina 

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
mailto:ap.dgaurf@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655289207916
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655289207916
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%202014/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%202014/
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42, Anexa nr.21 
Data transmiterii 27.06.2022 

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

5. Până la termenul-limită (data 18.06.2022, ora 12:00), au fost depuse 2 (două) oferte, după 
cum urmează: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asociații/ 
Administratorii 

1. „UNISIM-SOFT” S.R.L. 1003600116460 Tuhari Pavel 
2. I.P. „CENTRUL DE TEHNOLOGII 

INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE” 1005600036924 Ministerul Finanțelor al R.M., 
Saharnean Elena 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„UNISIM-SOFT” 
S.R.L. 

I.P. „CENTRUL DE 
TEHNOLOGII 

INFORMAȚIONALE ÎN 
FINANȚE” 

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

 

Cerere de participare  Prezentat Prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  Prezentat Prezentat 

DUAE 
Prezentat 

Asociatul Nu a 
prezentat 

Prezentat 

Garanția pentru ofertă 1% Prezentat Prezentat 
Specificații tehnice Prezentat Prezentat 
Specificații de preț  Prezentat Prezentat 

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

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat Prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar  Prezentat Prezentat 
Ultimul raport financiar înregistrat la Biroul Național 
de Statistică 

Prezentat Prezentat 

Certificat de efectuare sistematică a plații impozitelor, 
taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale  

Prezentat Prezentat 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate, completata 
conform Anexei nr.12 din Documentația standard 
(Prestările serviciilor executate se confirmă prin 
prezentarea copiei contractului și a documentelor 
confirmative privind executarea acestuia) 

Prezentat Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate  propus 
pentru implementarea contractului  respectiv, 
completată conform Anexei nr.14 din Documentația 
standard 

Prezentat Prezentat 

Informaţii privind asocierea  Prezentat Nu este cazul 
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Lista subcontractanţilor şi partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de către aceştia Prezentat Nu este cazul 

Angajament terţ susţinător financiar  Nu este cazul Nu este cazul 
Declaraţie terţ susţinător financiar  Nu este cazul Nu este cazul 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economic Nu este cazul Nu este cazul 

Declarație terț susținător ethnic Nu este cazul Nu este cazul 
Declaraţie terţ susţinător profesional  Nu este cazul Nu este cazul 

(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)*, lei 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

Servicii de 
automatizare/digitali-
are a proceselor 
interne și a celor 
conexe în domeniul 
relațiilor funciare 
(superficie, locațiune, 
privatizare) 

„UNISIM-SOFT” 
S.R.L. 590 000,00 1 buc. - 

Nu este supusă 
verificării, din 

motiv că nu 
întrunește 

cerințele de 
calificare 

I.P. „CENTRUL DE 
TEHNOLOGII 
INFORMAȚIONAL
E ÎN FINANȚE” 

773 513,18 1 buc. + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

28.07.2022 „UNISIM-SOFT” 
S.R.L. 

Prin prezenta, Vă comunicăm, că ați 
participat la procedura de achiziție prin 
licitație deschisă nr. 21058396 din 
18.07.2022 privind achiziționarea 
Serviciilor de automatizare/ digitalizare 
a proceselor interne si a celor conexe în 
domeniul relațiilor funciare (superficie, 
locațiune, privatizare). 
În urma examinării documentelor 
prezentate s-au constatat unele 
neconcordanțe si anume:  
1. În DUAE capitolul II Informații 
referitoare la operatorul economic lit.C 
informații privind utilizarea privind 
capacitatea entităților p.2C.l la 
întrebarea: operatorul economic 
utilizează capacitățile altor entități 
pentru a satisface criteriile de selecție 
prevăzute în capitolul IV, precum și 
(dacă este cazul) criteriile și regulile 

În contextul examinării 
solicitării nr.(06-28/302 i) din 
28.07.2022 referitor la 
procedura de achiziție prin 
licitație deschisă nr. 21058396 
din 18.07.2022 privind 
achiziționarea Serviciilor 
automatizare/digitizare a 
proceselor interne si a celor 
conexe in domeniul relațiilor 
funciare (superficie, locațiune, 
privatizare).  
În DUAE transmis s-a produs o 
eroare tehnică. Prezentăm 
DUAE modificat și copiile 
contractelor din Anexa 12. 
Contractul cu Agepi pentru anul 
2021 s-a creat modul 
interacționează cu sistemul E-
Factura și MPay-(crearea cod 
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menționate în capitolul V - SRL 
,,Unisim-Soft" a bifat NU și tot în acest 
capitol lit.D privind subcontractanții pe 
ale căror capacități operatorul 
economic se bazează p.2D.1 la 
întrebarea: operatorul economic 
intenționează să subcontracteze vreo 
parte din contract cu alți operatori 
economici - SRL ,,Unisim-Soft”, a bifat 
NU. 
Respectiv, în urma indicilor din DUAE 
se constată că operatorul economic nu 
dispune de subantreprenori și asociați 
pentru executarea contractului. 
Însă la examinarea Informației privind 
asocierea (formularul nr.11) este indicat 
ca, SRL ,,Unisim-Soft" a încheiat 
contract de asociere din 2015 și dispune 
de asociatul SRL ,,Coninfo", la fel și în 
Lista subcontractanților și partea/părțile 
din contract care sunt îndeplinite de 
aceștia (formularul nr.15) SRL ,,Unisim-
Soft" indică, că dispune de 
subcontractant SRL ,,Coninfo" cu 
executarea lucrărilor în sumă de 472 mii, 
ceea ce constituie 80% din valoarea 
contractului. 
Prin urmare, operatorul economic ne-a 
prezentat două informații ce se 
controversează. În acest context, 
solicităm clarificări pe marginea celor 
expuse mai sus. 
2.1. În DUAE capitolul IV Criteriile de 
calificare si selecție a operatorilor 
economici lit.C capacitatea tehnică și 
măsuri de asigurare a calității p.4C.13 
la întrebarea: în perioada de referință, 
operatorul economic a prestat servicii 
similare cu obiectivul de achiziție 
indicat în anunțul de participare și în 
documentația de atribuire - SRL 
,,Unisim-Soft" a bifat NU, ceea ce 
înseamnă ca nu dispune de experiență în 
domeniul dat. 
Totodată, operatorul a prezentat 
Declarația privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate (Formularul nr.12) unde a 
indicat 3 obiecte executate, pe cînd 
p.16.12 al anunțului de participare 
prevede Demonstarea experienței 
opereatorului economic în domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit cu prezentarea 
Declarației privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate, completată conform 
Anexei nr.12 din documentația standard, 
confirmată prin semnătura electronica. 

mpay si după efectuarea plății 
se înregistrează automat în baza 
de UNA.MD).  
La MAEIE sunt utilizate 
importarea, exportarea 
fișierelor XML in FMIS, E-
docplat.  
Referitor la contractul cu 
DGAURF deservim modul 
„Arenda, control, vânzare 
cumpărare, superficia legală, 
locațiunea, superficia 
contractuală” creat și ajustat de 
compania „Unisim-Soft” S.R.L. 
timp de mai mult de 15 ani. 
Sunt adăugate contracte cu Î.S. 
Teatrul National Mihai 
Eminescu ți Gările Auto 
Moderne S.R.L care sunt 
conectate la platforma națională 
pentru transport și cultură/sport 
„UNA.MD/bilet” pentru 
vânzarea biletelor online, cu 
integrarea directă cu module e-
commerce de la MICB, MAIB 
si VB. 
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Prestările serviciilor executate se 
confirm prin prezentarea copiei 
contractului și a documentelor 
confirmative privind executarea 
acestuia. 
Potrivit p.16.12 al anunțului de 
participare se solicit prezentarea 
Declarației privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate – pentru demonstrarea 
îndeplinirii acestei cerințe operatorul 
economic completează datele aferente în 
DUAE și prezintă Declarația 
menționată, care să demonstreze 
informația solicitată. Iar în scopul 
verificării și confirmării informațiilor 
declarate, ofertantul prezintă copia 
contractului și a documentelor 
confirmative privind executarea 
acestuia, astfel încît autoritatea 
contractantă să poată identifica natura 
serviciilor prestate, valoarea acestora și 
prețul. 
Prin urmare, art.17 alin.5 al Legii nr.131 
privind achizițiile publice prevede 
expres, că în cazul în care, informațiile 
sau documentele prezentate de către 
ofertant/candidat sunt incomplete sau 
eronate, autoritatea contractantă solicită 
ofertantului/candidatului în cauză să 
suplimenteze, să clarifice sau să 
completeze informațiile sau 
documentele corespunzătoare, 
respectînd principiul transparenței și cel 
al tratamentului egal. 
În acest context, solicităm clarificarea și 
prezentarea informației în termen de 3 
zile – potrivit art.17 alin.5 al Legii 
nr.131/15: Ofertantul este descalificat în 
cazul în care nu suplimentează, nu 
prezintă clarificări sau nu completează 
informațiile sau documentele solicitate 
de autoritatea contractantă în termenele 
stabilite de aceasta (minimum 3 zile 
lucrătoare, sau în cazul în care 
procedura folosită este cererea ofertelor 
de prețuri, minimum op zi lucrătoare). 
Autoritatea contractantă are obligația 
de a asigura, în orice situație, un termen 
rezonabil în funcție de complexitatea 
solicitării de prezentare, suplimentare, 
clarificare și/sau completare. 

24.03.2022 

I.P. „CENTRUL DE 
TEHNOLOGII 
INFORMAȚIONALE 
ÎN FINANȚE” 

Prin prezenta, Vă comunicăm, că ați 
participat la procedura de achiziție prin 
licitație deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-
1655289207916 din 18.07.2022 privind 
achiziționarea Serviciilor automatizare/ 
digitizare a proceselor interne și a celor 
conexe în domeniul relațiilor funciare 

La data de 29  august 2022 
operatorul economic a anexat 
documentele  confirmative  
solicitate ce demonstrează 
experiența și capacitatea 
instituției de prestare a 
serviciilor (copii ale 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655289207916
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655289207916
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(superficie, locațiune, privatizare). 
Prevederile art.17 alin.5 din Legea 
nr.131 privind achizițiile publice 
prevede expres, că în cazul în care, 
informațiile sau documentele prezentate 
de către ofertant/candidat sunt 
incomplete sau eronate, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului 
/candidatului în cauză să suplimenteze, 
să clarifice sau să completeze 
informațiile sau documentele 
corespunzătoare, respectând principiul 
transparenței și cel al tratamentului egal.  
În acest context, solicităm clarificări 
care ar confirma cerințele indicate: 
- în p.16 subpunctul 12 al anunțului de 
participare care prevede Demonstrarea 
experienței operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit cu 
prezentarea Declarației privind lista 
principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, completată 
conform Anexei nr.12 din documentația 
standard, confirmată prin semnătura 
electronică. Prestările serviciilor 
executate se confirmă prin prezentarea 
copiei contractului și a documentelor 
confirmative  privind executarea 
acestuia (act de prestare, factura). 
Informațiile solicitate se vor prezenta în 
termen de 3 zile – conform art.17 alin.5 
din Legea nr.131/15: Ofertantul/ 
candidatul este descalificat în cazul în 
care nu suplimentează, nu prezintă 
clarificări sau nu completează 
informațiile sau documentele solicitate 
de autoritatea contractantă în termenele 
stabilite de aceasta (minimum 3 zile 
lucrătoare sau, în cazul în care 
procedura folosită este cererea ofertelor 
de prețuri, minimum o zi lucrătoare). 
Autoritatea contractantă are obligația 
de a asigura, în orice situație, un termen 
rezonabil în funcție de complexitatea 
solicitării de prezentare, suplimentare, 
clarificare și/sau completare.  

contractelor, acte de prestare, 
facturi)  
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09.09.2022 

I.P. „CENTRUL DE 
TEHNOLOGII 
INFORMAȚIONALE 
ÎN FINANȚE” 

Prin prezenta, Vă comunicăm, că ați 
participat la procedura de achiziție prin 
licitație deschisă nr.ocds-b3wdp1-MD-
1655289207916 din 18.07.2022 privind 
achiziționarea Serviciilor automatizare/ 
digitizare a proceselor interne și a celor 
conexe în domeniul relațiilor funciare 
(superficie, locațiune, privatizare). 
Prevederile art.17 alin.5 din Legea 
nr.131 privind achizițiile publice 
prevede expres, că în cazul în care, 
informațiile sau documentele prezentate 
de către ofertant/candidat sunt 
incomplete sau eronate, autoritatea 
contractantă solicită ofertantului/ 
candidatului în cauză să suplimenteze, să 
clarifice sau să completeze informațiile 
sau documentele corespunzătoare, 
respectând principiul transparenței și cel 
al tratamentului egal.  
În acest context, solicităm clarificări pe 
marginea ofertei depuse cu prezentarea 
următoarelor documente:  
- Oferta tehnică întocmită în 

conformitate cu Caietul de sarcini 
din Anexa nr. 21 la documentația 
standard; 

- Lista serviciilor de 
automatizare/digitalizare a proceselor 
interne și a celor conexe în domeniul 
relațiilor funciare (superficie, locațiune, 
privatizare) cu indicarea sumelor pentru 
fiecare serviciu în parte. 
Informațiile solicitate se vor prezenta în 
termen de 3 zile – conform art.17 alin.5 
din Legea nr.131/15: Ofertantul/ 
candidatul este descalificat în cazul în 
care nu suplimentează, nu prezintă 
clarificări sau nu completează 
informațiile sau documentele solicitate 
de autoritatea contractantă în termenele 
stabilite de aceasta (minimum 3 zile 
lucrătoare sau, în cazul în care 
procedura folosită este cererea ofertelor 
de prețuri, minimum o zi lucrătoare). 
Autoritatea contractantă are obligația 
de a asigura, în orice situație, un termen 
rezonabil în funcție de complexitatea 
solicitării de prezentare, suplimentare, 
clarificare și/sau completare. 

La data de 14.09.2022 
operatorul economic a prezentat 
documentele solicitate: 
- Oferta tehnică întocmită în 
conformitate cu Caietul de 
sarcini din Anexa nr. 21 la 
documentația standard; 
- Descifrarea calculelor privind 
determinarea prețurilor pentru 
prestarea serviciilor de 
automatizare/digitalizare a 
proceselor interne și a celor 
conexe în domeniul relațiilor 
funciare (superficie, locațiune, 
privatizare). 
  

9. Ofertanții respinși/descalificați:  
Denumirea 

operatorului economic 
Motivul respingerii/descalificării 

„UNISIM-SOFT” 
S.R.L. 

Oferta nu se acceptă în temeiul art.69 alin.6 Autoritatea contractantă nu 
acceptă oferta în cazul în care:  b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în 
documentația de atribuire, și anume:  
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655289207916
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655289207916
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Drept răspuns la solicitarea clarificărilor operatorul economic a modificat DUAE-ul 
specificînd la capitolul II Informații referitoare la operatorul economic lit.C 
informații privind utilizarea privind capacitatea entităților p.2C.l la întrebarea: 
operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de 
selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile 
menționate în capitolul V - ,,UNISIM SOFT" S.R.L. a bifat DA, dar nu a fost 
prezentat formularul DUAE separat pentru „CONINFO” S.R.L. (Asociat). Prin 
urmare, în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire, și anume:  p.15. 
Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte 
comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. 
Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, 
odată ce a fost declarat în DUAE. 
Operatorul economic nu a răspuns clarificărilor pe marginea Informației privind 
asocierea (Formularul nr.11) cu asociatul ,,CONINFO" S.R.L. și Lista 
subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia 
(formularul nr.15). Menționăm că ,,UNISIM-SOFT" S.R.L. indică, că dispune de 
subcontractant ,,CONINFO" S.R.L. cu executarea lucrărilor în sumă de 472 mii,  ce 
constituie 80% din valoarea contractului, ceea ce nu corespunde Documentației de 
atribuire și anume: p. 39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru 
îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și 
financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul 
proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat și p.41. În ceea ce priveşte 
experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să 
demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.  
Nu au fost prezentate nici documentele confirmative privind executarea contractelor 
(acte de prestare, facturi), solicitate prin scrisoarea din 28.07.2022. 
 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru un singur lot □ x 

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 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)  

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  



9 
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: Nu este cazul 
 

Denumirea lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură  

Prețul 
unitar  

(fără TVA), 
lei 

Prețul total 
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

      
 
 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
 
În temeiul Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 art.71 alin.1, lit.g)            
 
Argumentare: Operatorul economic I.P. „CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN 
FINANȚE” a refuzat semnarea contractului, ofertele depuse au termenul de valabilitate expirat. 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
„UNISIM-SOFT” S.R.L. 18.10.2022 E-mail 
I.P. „CENTRUL DE TEHNOLOGII 
INFORMAȚIONALE ÎN FINANȚE” 18.10.2022 E-mail 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice) 
 

   16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

 

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

Conducătorul grupului de lucru: 

GRIGORITCHI Andrian 
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DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 2 din   13.10.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Zastînca 
Localitate s.Zastînca,rul.Soroca 
IDNO 1007601001639 
Adresa s.Zastînca,rul.Soroca 
Număr de telefon 0230 26098 
Număr de fax 0230 26098 
E-mail oficial  pinzari.maria.63@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Pînzari Maria,023026098 
 pinzari.maria.63@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 Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu 
apă etapa II localizat în satul Zastînca,rul Soroca 

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

Licitație Publică 

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

Nr: 21064156, ocds-b3wdp1-MD-16637466676231   
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21064156 
Data publicării: 21.09.2022 

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: 
da 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 23.09.2022, Nr. BAP – 75 
Link-ul https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/   
2014/bap_nr_75_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6112830,00lei 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%20%20%202014/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%20%20%202014/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
 
Data solicitării clarificărilor  https://achizitii.md/ro/public/tender/21064156/questions 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21064156/questions 

Expunerea succintă a răspunsului  https://achizitii.md/ro/public/tender/21064156/questions 
Data transmiterii https://achizitii.md/ro/public/tender/21064156/questions 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu  

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

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

 

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

 

5. Până la termenul-limită: (data 12.10.2022, ora 09:00), a fost depusă 1 (una) ofertă: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SC ”Foremcons”SRL 1005600001878 Cristina Gaină 
 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
SC 
”Foremcons”SRL 

- - 

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

  

Garanția pentru ofertă (anexa nr.9) prezentat 
DUAE prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

prezentat 

Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 
nr. 8) 

prezentat   

Declarație privind experienţa similară (anexa 
nr. 12) 

prezentat   

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate (anexa 
nr. 13) 

prezentat   

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) 

prezentat   
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Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 15) 

prezentat   

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 16) 

prezentat   

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) prezentat   
Angajament terţ susţinător financiar prezentat   
Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici  -după caz; 

prezentat   

Declaraţie terţ susţinător tehnic   prezentat   
Declaraţie terţ susţinător profesional  prezentat   
Aviz pentru participare la licitațiile publice 
de lucrări din domeniul construcțiilor și 
instalațiilor (anexa nr. 22) 

prezentat   

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale, în conformitate cu 
prevederile legale 

prezentat   

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

prezentat   

Certificatul de atestare tehnico-profesională 
în domeniu dat 

prezentat   

Perioada de garanţie a lucărilor 60 luni   

 (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 

. Construcția rețelelor 
exterioare de alimentare 
cu apă etapa II localizat 
în satul Zastînca,rul 
Soroca 

SC 
”Foremcons”S
RL 

6831844,
23 

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:  nu e cazul 

 
Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului economic 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: da 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SC Foremcons SRL 
Valoarea ofertei propuse depășește valoarea fondurilor alocate 
pentru îndeplinirea contractului (cu + 862817,06  lei), conform 
art.71 (1) d)  a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.   

 

10.  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:  

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 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   
 

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: anularea procedurii 
 

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) 
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Anularea procedurii de achiziție publică: da 
 

În temeiul art.71 (1) d)  a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice 

Argumentare:   Valoarea ofertei propuse depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului 
(cu + 862817,06  lei).   
 
 

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

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC ”Foremcons”SRL 13.10.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  La procedura de achiziție a participat un singur 
operator, conform art.32,(3),b)  termenul de așteptare nu se aplică. 

(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:  nu e cazul  

 
 
 
 
 
 

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 □ 

 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 
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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):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: 
Covalciuc Valeriu primarul s.Zastînca                __________________ 



DARE DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizifii publice 0 
de Tncheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

DECIZIE DE REV ALU ARE 

in baza: • deciziei ANSC; • raportului de monitorizare; • decizie autoritatii contractante 

Nr. DS-39/2022 din 18.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante DITS a Primariei mun.Balti 
Localitate mun.Balti 
IDNO DITS -1015601000259 
Adresa mun.Balti, piata liulepcndentci, 1 
Numar de telefon 0231-21034 (DITS); 0231- 54622, 0231-54623 
Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial dits.baltkSgmail.com 

achizitii.dits(a)email.com 
Adresa de internet 

http://balti.md/transparenta/achizitii-
Adresa de internet 

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

serviciuhichizitiipublice(a)2mail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de prefuri 
• Licitafie deschisa nAltele: [Indicafi] 

Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661427646964 

Tipul obiectului contractului de achizi(ie/ acordului-
cadru 

Bunuri IZI Servicii • Lucrari • 

Obiectul achizitiei Achizitionarea mobilei (repetat), conform 
necesitafilor DITS a Primariei mun.Balp 

Cod CPV 39100000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitafia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender.sov. md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1664886302209 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender.sov. md) Link-ul: httDs://mtender.pov.md/tenders/ocds-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender.sov. md) 

b3wdol-MD-1664886302209?tab=contract-notice 

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

Data publicarii: 04/10/2022 
Platforma de achizifii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-Iicitatie.md; • yptender.md 
Anunt de intenfie publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunt de intenfie publicat in BAP (dupa caz) 

Link-ul: -
Tehnici §i instruniente speciflce de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizitie 
0Licitatie electronica nCatalog electronic 

Sursa de finanfare •Buget de stat; ciBuget CNAM; nBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimata (lei,fara TVA) 47500,00 fara TVA 
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3. Clarificari privind docuiueutatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari) 
Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clariflcare -

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modiflcari operate in documentafia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 
Rezumatul modificarilor -

Publicate in BAP/alte mijloacelor de inforniare 
(dupa caz) 

-

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

5. Pana la termenul-limita (data 12/10/2022, ora 10:00), au depus oferta 2 olertanti: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asociafii/ 
administratorii 

2 SRL Limani-Grup 1008600031193 C H I P E R D I A N A (100 .0%) 
3 SRL Cartdidact 1003600026653 O J O G A I G O R (50 .0%) 

S A R O V R O M A N (50 .0%) 

6. Informatii privind ofertele depuse $i documentele de calificare §i aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici: 

D e n u m i r e d o c u m e n t 
Denumirea operatorului economic 

D e n u m i r e d o c u m e n t 
S R L L i m a n i - G r u p S R L Cartdidact 

Documente l e ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde) 
Oferta (F3.1) prezentat prezentat 
Specificatia tehnica (Anexa nr.22) prezentat nu corespunde 
Specificatia de pre( (Anexa nr.23) prezentat prezentat 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat 

D o c u m e n t e de cal i f icare 
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde 
Cerere de participare (Anexa nr. 7) prezentat prezentat 
DECLARAJIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat prezentat 
Dovada Tnregistrarii persoanei juridice, In conformitate cu 
prevederile legale din {ara in care ofertantul este stabilit prezentat prezentat 
Certificat de efectuare sistematicS a pla^ii impozitelor, 
contributiilor - valabil la data deschiderii ofertelor prezentat prezentat 
DECLARAJIE privind lista principalelor livrari/prestari 
efectuate in ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr. 12) prezentat nu e cazul 
Certificat de conformitate, in conformitate cu prevederile 
legale ale RM prezentat prezentat 
Declaratia de conformitate de la producator §i certificate de 
calitate cu rapoarte de incercari pentru materiale nu e cazul nu e cazul 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat 
Transportarea, asamblarea, descarcarea se facs de catre 
intreprinderea ci$tigatoare, din contul acesteia in institu(iile 
de invajamint (conform anexei cu adrese) 

prezentat prezentat 
Termenul de garanpe pentru bunuri - conform Specifica(iei 
tehnice (Anexa nr.22) prezentat prezentat 
Fotografii / desene tehnice / imagini / pliante $.a. prezentat prezentat 
Mostre (la etapa evaluarii ofertelor) prezentat prezentat 
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D e n u m i r e d o c u m e n t 

Denumirea operatorului economic 

D e n u m i r e d o c u m e n t 
S R L L i m a n i - G r u p S R L Cartdidact 

DECLARAJ1A privind confirmarea identitatii beneficiarilor 
efectivi ?i neincadrarea acestora in situafia condamnarii 
pentru participarea la activita^i ale unei organiza{ii sau 
grupari criminale, pentru coruptie, frauda §i/sau spalare de 
bani 

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

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pretul 
ofertei 

(fera TV A)* 

Cantitate 
$i unitate 

de 
m£sur8 

Corespundere 
a cu cerinfele 
de calificare 

Corespundere 
a cu 

specificafiile 
tehnice 

Lotul nr.l 
Masa profesorului pentru 
laboratorul de biologie 
conform necesitafilor 
LT L.Blaga 

SRL 
Cartdidact 

16 650,00 1 lot + -

Lotul nr.2 
Masa birou professor 
conform necesitafilor 
LT L.Blaga 

NU AU FOST DEPUSE OFERTE 

Lotul nr.3 
Dulap cancelarie professor 
conform necesitafilor 
LT L.Blaga 

NU AU FOST DEPUSE OFERTE 

Lotul nr.4 
ScaunlSO 
conform necesitafilor 
Centrul de Resurse pentru 
Adolescent §i Tineret 
"CRAT" 

SRL Limani-
Grup 

3850,00 1 lot + + 

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

Comentarii: 
Pentru Lotul nr.2 Masa birou profesor Lotul nr.3 Dulap cancelarie profesor, conform necesitajilor 

LT "L.Blaga" -nua fost depusa nicio oferta. Loturile se vor achizifiona printr-o alta procedure. 
Pentru Lotul nr.l Masa profesorului pentru laboratorul de biologie conform necesitafilor LT L.Blaga a 

fost depusa o singura oferta de catre SRL "Cartdidact". La etapa examinarii Specifica(iei tehnice (Anexa 
nr.22), s-a constatat ca descrierea tehnica propusa de operatorul economic confine divergence la parametrii 
tehnici solicitafi anume: 

- s-a solicitat: Dimensiunea: 3600*700*900 mm; Structura:PAL melaminat cu grosimea de 16 mm, cu 
grosimea muchiei din PVC de 0,5 mm. Capetele blatului sunt finisate cu muchii din PVC de 1 mm. 
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- s-a propus: Dimensiuni 2400*700x850 mm; Structural grosimea suprafetei monolite a blatului de 
minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25.4 mm. 

Oferta SRL "Cartdidact" pentru Lotul 1 - Masa profesorului pentru laboratorul de biologie 
conform necesitdfilor LT L.Blaga este respinsa, din motivul necorespunderii specificatiei tehnice. 

Lotul respins - nr.l ?i cele pentru care nu au fost depuse oferte - nr.2 ?i 3 vor fi achizitionate 
pnntr-o alta procedura. 

8. Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
s-asol.'ciSte-St e , n d O C U , " e n t a t i a d C a t r i b u i r C ('n c 'u s*v justificarea prefului anormal de scazut) 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic Informatia solicitata 

RezniatuI 
raspunsului 

operatorului 
economic 

• -

Ofertanfii respin^i/descalificafi: 

Denumirea operatorului economic — 

SRL Cartdidact 

Motivul respingerii/descalificarii 
Specificafia tehmca a Lotului nr.l "Masa profesorului pentru 

laboratorul de biologien nu corespunde cu cea solicitata de 
autoritatea contractanta 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru flecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia?i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei dc a nu atribui contractul pe loturi: 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Prejul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor — 

Modificarile operate 

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

15. 
Atribuirea contractului de achizijie publica/acordului-cadru: 

Denumirea Iotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate $i 
unitate de 

masur2 

Pretul unitar 
(fara TVA) 

Preful total 
(fara TVA) 

Pretul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lotul nr.4 
Scaun ISO 
conform necesitafilor 
Centrul de Resurse 
pentru Adolescenfi §i 
Tineret "CRAT" 

SRL Limani-
Grup lObuc 385,00 3 850,00 4 620,00 



Lotul respins - nr.l cele pentru care nu au fost depuse oferte - nr.2 3 vor fi 
achizitionate printr-o alta procedura . 

Anularea procedurii de achizifie publica: 
In temeiul art. 71 alin. lit _-_. 
Argumentare: -

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii: 

Denumirea operatorului economic Data transniiterii Modalitatea de transmitere 
SRL Limani-Grup 

18.10.2022 
SIA RSAP 
e-mail d i ana . l in i an i (o )ma i l . ru . 
l in ian igruDfStenia i l . eom 

SRL Cartdidact 
18.10.2022 SIA RSAP 

e-mail c a r t d i d a c t m d ^ g m a i l . c o m 

(Informarea operatorilor economici implicaii in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii 
se reahzeaza m conformitate cuprevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiilepublice) 

17. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

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

U 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile 
publice • 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 

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

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

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice U 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 

mijloace electronice §i/sau fax • 

(Selectali termenul de a?teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achz^ule publice, mclustv a termenelor de a.teptare, se efectueazd in conformitate cu.prevederile TITLULUIIV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). "ml.ul.uiiv Lapitolut 

Respectarea termenelor prevdzute la alin. (1) art.32 privind incheierea contractului de achizitie 
publica este facultativd in urmdtorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizitii publice 
urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertantla procedura de 
atribuire fz nu exista al(i operatori economici implica(i in respectiva procedura de atribuire; 

18. Contractul de achizijie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

NumSruI 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului-

cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

NumSruI 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

fara T V A inclusiv 
T V A 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului-

cadru 

SRL 
Limani-Grup 

. 

Cu capital 
autohton 217 18.10.2022 39100000-3 3 850,00 4 620,00 31.12.2022 
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19. Informatia privind achizifii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fost aplicate criterii 
de durabilitate s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate: 
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate: Pretul eel mai scazut • 

Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-prej • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor fi/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate. 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa§urarii 
procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta rdspundere conform prevederilor legale in vigoare. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizitii: 

Ghenadie SMULSCHII 
(Nume, Prenume) 
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model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

№01 din 13.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante
Localitate
IDNO

Primăria Cobusca Veche 
c.Cobusca Veche 
1007601009059

Adresa

Număr de telefon 
Număr de fax

6518 c.Cobusca Veche r.Anen Noi,Ştefan cel Mare si 
Sfînt 18
0265352698 ,068555159 
026535266

E-mail oficial p cobusca veche@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Perju Laurenţiu
mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri VLicitaţie deschisă □ Altele: 
[Indicaţi] achizitii.md

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acord ului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări V

Obiectul achiziţiei “Amenajarea zonelor de agrement pentru locuitorii
comunei Cobusca Veche”.

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

452UUUUU-y
Conform legislaţiei

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

Nr: 21062650
Link-ul: ocds-b3wdp1 -M D -1 6 6 2 7 27 0 91 8 63
Data publicării:09.09.2022

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:ocds
b3wdp1-MD-1 b 3 w d p l-M D -1 662727091863

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 09.09.2022
Link-ul: httDs://achizitii.md/ro/Dublic/tender/21063324/

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţieV Licitaţie 
electronică DCatalog electronic

Sursa de finanţare V.Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; aAlte surse: [Indicaţi]
3 092 390.00Valoarea ^stimată (lei, fără TVA)

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

1
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(Se va completa în cazul în care au fo s t solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor 12.09.2022,ora 12;43
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare in ce dom eniu  experien ţa  s im ila ra  dat fiind  fap tu l căci sunt 

lucrări specifice  am ena jarea  te ren u rilo r de jo a c a  si da le lo r de 
cauciuc?

Expunerea succintă a răspunsului Se so licita experien ţa  s im ila ra  in execu tarea lucră rilo r de 
construcţie  ca  valoare

Data transmiterii 13.09.2022,ora 08;3 8
Data solicitării clarificărilor 17 sep t 2022 , 09:26

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare va rugam  sa pub lica ţi rech iz ite le  bancare in vederea 

perfec tării garan ţie i p rin  tran sfe r la con tu l autoritarii 
con tractan te , m ulţum im  an tic ipat

Expunerea succintă a răspunsului O ferta va  fi inso tita  de o G aran tie  p en tru  oferta em isa de o 
b anca  com ercia la  con fo rm  A nexei nr.9  -c o n firm a tă  p rin
sem nătu ra  e lec tron ică a P artic ipan tu lu i

Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atril

(Se va completa în cazul în care au fost operate m

IV sept z u z z , io :ju 

>uire:nu au fost

odificări)

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

Termen-Iimită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data 03.10.2022oral5_:00), au depus oferta 2 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

1. SRL “Alexidar Grup” 1012600031745
Mvl lillâlxiSţ'l mVIJ I li

Muntean Igor
2 “Magda“ SRL 1002600011546 Munteanu Mihail

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici,

Denumirea operatorului economic
Denumire document "Alexidar Grup" 

SRL
“MAGDA”
SRL

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat prezentat

Documente de calificare
Seva  consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Formularul Standard al Documentului Unic de 
Achiiţii European 
Anexa nr. 7

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
Anexa nr. 8
Garanţia pentru oferta in mărime de 2% din suma

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
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totala a ofertei fara TVA Anexei nr.9
Graficul de executarea a lucrărilor Conform Anexei 
nr. 10

prezentat prezentat

Documentaţia dc deviz prezentat prezentat
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi prezentat prezentat
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului anexa nr. 14
anexa nr.15 prezentat prezentat
anexa nr. 16 prezentat prezentat
Perioada de garanţie pentru lucrări prezentat prezentat
Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru îndeplinirea contractului

prezentat prezentat

Certificatul de atestare tehnico-profesională a prezentat prezentat
U i n g l I l l C l u l  UC b d illlC I

Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/ 
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

prezentat prezentat

Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor la 
Bugetul Public National

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de
banca deţinătoare
Raportul financiar anul 2021
Paşaportul tehnic pentru echipamente

prezentat

prezentat
prezentat

prezentat

prezentat
prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

1. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
“A m enajarea
zonelor de
aarem ent
pentru
locuitorii
com unei
C obusca
V eche” .

SRL”Alexidar Grup” 2  6 8 0  6 8 6 .0 1 1 + +
SRL”Magda” 3 8 6 4  8 1 2 .2 2 1 + +

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ’’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 operatorului

05.10.2022 SRL”Alexidar Grup” P r e z e n ta r e a  p a şa p o a r te lo r  
te h n ic e  a e c h ip a m e n te lo r

Au fost prezentate prin email 
06.10.2022
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9. Ofertanţii respinşi/descaliflcaţi: nu a fost

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot a
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile V
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: in total

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fo s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor .A ;

Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate şi Preţul unitar Preţul total Preţul total
lotului operatorului unitate de (fără TVA) (fără TVA) (inclusiv TVA)

economic măsură
“ A m e n a ja r e a  
z o n e lo r  d e  
a a r e m e n t D entru  
lo c u ito r ii 
c o m u n e i
C o b u sc a  V e c h e ” .

SRL”Alexidar
Crup”

1 2 680 686.01 2 680 686.01 3 216 823.22
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Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:_________________________ _____________ _____________________
14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Alexidar Grup'’ 07.10..2022 alexidargrupţaţgmail.ru
SRL”Magda” 07.10.2022 magda srKaţyahoo.com

(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)

15. 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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor  

dului- 
cadru

D enum irea
operatorului

econom ic

Numărul 
şi data 

contractului/
acordulu i-cadru Iară T V A in clu si\ T V  \

... .. .
........ A :A .: Ax / ■

■ ■ : -  ■ ' .. . ... v:

w": 
v ,x
■y..'..:-..'.".. ■ •

S R L ” A1
exidar
Grup”

35 13.10.2022 45200000-
9 2 6 8 0  6 8 6 .0 1 3  2 1 6  8 2 3 .2 2

2 3 .0 7 .
2 0 2 3

17. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
Iotului/loturiior 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 bun raport calitate-preţ q 
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

j
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea extinderii și/sau modernizării 
Complexului tehnico – aplicativ de înregistrare video și audio în procesul susținerii 

examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere prin adăugarea 
componentelor de stocare şi păstrare a informaţiei video şi audio 

 
Nr. 178/22 din 18.10.2022         

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 
Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Extinderea și/sau modernizării Complexului 
tehnico – aplicativ de înregistrare video și 
audio în procesul susținerii examenelor de 
calificare practice de obținere a permisului 
de conducere prin adăugarea componentelor 
de stocare şi păstrare a informaţiei video şi 
audio 

Cod CPV 32333000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1661780653737 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661780653737?tab=contract-
notice   
Data publicării: 29.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/tra
nsparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-
de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf  

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) - 
 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Licitaţia electronică  

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661780653737
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661780653737?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661780653737?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661780653737?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
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(după caz) 
Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 291 241,66 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

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

 
5. Până la termenul-limită (data 20.09.2022, ora 10:00), a depusă o ofertă: 

 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
 

1 
 

SC „Rapid Link” SRL 
 

 

1007600035161 

 

- 

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

prezentate de către operatorii economici: 
 

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea 
operatorului 

economic 
SC „Rapid Link” 

SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat 

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

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 
(formularul Declarației a fost publicat pe SIA  „RSAP” (MTender)) - 
declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul 
desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante 
și Agenției Achiziții Publice - copia în format electronic de pe documentul 
pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 de zile – declaraţie 
completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 

prezentat 
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aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 
privind deșeurile Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista 
producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate 
extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 (https://siamd.gov.md/portal/deee.html) 
- copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

Deţinerea de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului 
solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv - 
Document confirmativ emis de către compania-producător al 
echipamentului (prezentat în limba română sau cu traducere în limba 
română cu semnătura și ștampila traducătorului autorizat) - copie în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic; sau contractul, ce atestă relații 
contractuale cu Service Centru local autorizat - copie în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (1) lit. a) 
din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - Declarație privind lista 
principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, 
completată conform Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.  
Livrarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / 
documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii 
de livrări – copia Declarației și a certificatelor / documentelor (facturilor 
fiscale) de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia extrasului din 
Registrul de stat al persoanelor juridice în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS privind lipsa 
sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
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zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

Denumirea lotului 

Denumi 
rea  

operato 
rului 

economic 

 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

Extinderea și/sau modernizării Complexului tehnico – aplicativ de înregistrare video și audio 
în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere 

prin adăugarea componentelor de stocare şi păstrare a informaţiei video şi audio 
1.1 Componente de stocare şi 
păstrare a informaţiei video 
şi audio 

SC „Rapid 
Link” SRL 

 
291 000,00 

 
1 + + 

- Server interface  NAS DS-
A80624S (B) 
- Disc de stocare datelor 
specializat pentru CCTV HDD 
8 TB WD82PURX 
- Materiale pentru montare 
- Cablu 
1.2 Servicii de montare, 
lansare şi programare a 
sistemei 
* 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). 
 
Licitația electronică nu a avut loc. 
 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat: nu se aplică. 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 
 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur lot ✓ 
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________       
           
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
 

Denumirea  Denumi 
rea operato 

rului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total 
(fără  
TVA) 

Prețul  
total 

 (inclusiv TVA) 

Extinderea și/sau modernizarea complexului tehnico – aplicativ de înregistrare video și 
audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de 

obținere a permisului de conducere prin adăugarea componentelor de stocare 
şi păstrare a informaţiei video şi audio 

1.1 Componente de stocare şi păstrare a informaţiei video şi audio 
- Server interface  NAS DS-
A80624S (B) 

SC „Rapid 
Link” SRL 

1 buc. 93 625,00 112 350,00 

- Disc de stocare datelor 
specializat pentru CCTV 
HDD 8 TB WD82PURX 

24 buc. 191 000,00 229 200,00 

- Materiale pentru montare 24 set 3 000,00 3 600,00 
- Cablu 50 m 458,33 550,00 
1.2 Servicii de montare, 
lansare şi programare a 
sistemei 

serviciu 2 916,67 3 500,00 

TOTAL 291 000,00 349 200,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

SC „Rapid Link” SRL 27.09.2022   SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea  Întrepr Numărul Cod Valoarea contractului Termen de 



6 
 

operatorului  
economic 

 
 
 
  

in 
derea 

C 
u ca 
pital 
au 

tohton/ 
cu  

capital 
mi 

xt/asoc
iere/Cu 

capi 
tal 

străin 

și data 
contractului/ 

acordului-cadru 
 
 
 
  

CPV 
 
 
 
 
 
 
 

fără TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

inclusiv 
TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

SC „Rapid 
Link” SRL - nr. 

1104 18.10.2022 32333
000-6 291 000,00 349 200,00 31.12.2022 

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

(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)  

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice       Gheorghe POJOGA 



model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.01 din 18.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primaria satului Tanatari, r-1 Causeni
Localitate Satul Tanatari,r-1 Causeni
IDNO 1007601003699
Adresa Str.Stefan cel Mare
Număr de telefon 0243-77-2-36; 024377-7-53
Număr de fax 0243-77-2-36
E-mail oficial apltanatari@gmail.com
Adresa de internet pltanatari@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Jubea Lidia 068877748

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □vCererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări nv

Obiectul achiziţiei Construcţia terenului de minifotbal cu acoperire 
artificiala in satul Tanatari, r-1 Causeni

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.sov.md)

Nr: ocds-b3wdn 1 -M D -1663759226145
Link-ul: mtender. go v . md/tenders/ocds-b3 wdp 1 - 
M D-1663759226145
Data publicării: 21.09.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □vachizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante

□ Da d v N u

Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie DLicitaţie 
electronică aCatalog electronic

Sursa de finanţare □vBuget de stat; oBuget CNAM; □ Buget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi/

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 797785,02

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t solicitate clarificări)

1
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Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

Termen-Iimită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data O7.octombrie 2022, ora_ll_:_00 ), au depus oferta _2 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL CONSDELUXPRIM 1022608000465 Ion Ceban
2 San Construct Grup 1011600024117 Gandrabur Oxana

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
CONSDELUXPRIM

San-Construct 
Grup SRL

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

Documente
(Se va consmna prin: prei

e ce constituie oferta
7entat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică + SIASIARSAP
Propunereafinanciară + SIASIARSAP
DUAE + SIASIARSAP
Garanţia pentru ofertă
(după caz)

+ SIASIARSAP

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

Document 1
Document n

(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 fo s t prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
(tară TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot 1 SRL

CONSDELUXPRIM
797785,02 1 lot corespunde corespunde

SAN-CONSTRUCT 
GRUP SRL

950180,40 1 lot corespunde corespunde

* 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
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut nv 
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 şi denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n
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 şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:
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Denumirea
lotului

Denumirea 
operatorului economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Construcţia 
terenului de 
mini fotbal 
cu acoperire 
artificiala in 
satul
Tanatari„r-1
Causeni

SRL
CONSDELUXPRIM

1 lot 797785,02 797785,02 957342.02 *

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 a lin . l i t  .

Argumentare: _______________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL CONSDELUXPRIM 10.10.2022 nr esire 241 e-mail, consdeluxprim@gmail. com
SAN-CONSTRUCTGRUP SRL 10.10.2022 nr esire 242 e-mail, sanconstruct.grup. 66@bk. ru

(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:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprind
erea:

Valoarea contractului Termen

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/acord 
ului-cadru

Cod CPV '

Iară TVA inclusiv
TVA

de 
valabilit 

ate al 
contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

4



SRL Cu
CONSDELUX capital 18.10.2022 45200000-9 797785,02 957342.02 30.07.2023
PRIM social 30

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii xerzi)(rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? 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 bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

lT,c/< n
< /  (Nume, Prenume)
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DARE DE SЕАмд 
model-ti.

de atribuire а contractului de achizilii publice g
de inch.eiere а aoordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire Е

пr.7/ din 18.10,2022

1. Da te сu рriчirе la autoritate:r сопtrасtапti:
Denurnirea arutoritйtii contractllnte IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfбnta Treime"
Localitate MD-2068 mun. Chisinёu, str. Alecu Russo, 11

IDNo 100з6001 52592
Adresa mun. Chiqinбu, str. Alecu Russo, 11

Numйr de telefon 02244||85,0224з82з1
Nчmir de fax 02244||85
E-mail oficial achiziti i. sf.trеimе@ящаil. com
Adresa de internet www.treime.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrе,пu,|1,1е, tеlе.fЬп,
e-mait|,)

Tatiana Haini;chi

2. _Date cuL privire la рrосеduгlа de аtriЬuirе:
Tipul procedlurii de atribuire aplir:ate пСеrеrеа ofertelor de preluri ИLicitalie deschisй

nAltele: [Iпdicatil
Рrосеdurа de achizitie repetati (d,l,tpd caz) Nr:
Tipul obiecl;ului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuriи servicii п Luсrйri п

obiectul achizitiei Produse petroliere репtru апul 2023
Cod С:РV 09 1 00000-0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬuirс: (iп cctzul
aplicdrii allor ylroceduri cl,ec6'l licitct!ia
deschti.,sd)

Рrосеdurа drэ atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalttlui iguлlеrпаmепtаl
www. tlпtепdеt,. goy. m dI

Nr: 21062515
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp l -MD- l 66 1 843 096 l 3 l ?tаЬ:соrшаq]L-доtiсе
Data publicбrii : 3 0.08.2022

platforma de achizitii publice utilizatй И achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptc:nder.mcl

Procedura а fost inclus5 in plarrul de
achizi{ii pub.lice а autorit5{ii contractante

ИDа пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
http://treime.md/

Anun!;de inten{ie publicat in В.АР (dupd caz) Data:
L,ink-ul:

Tehnici qi instrumente specifice, de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achi:zilie
йLicitatie еlесtrопiсб пcatalos еlесtrопiс

Sursа de fiпап{аrе пВugеt de stat; ИBuget CNAM; пBrrget CNAS;
пSursе externe; ИAlte surse: Surse proprii

Vаlоаrеа estjimati (ei, fdrd TVz|1 1 бI5 400

3. СIаrifiс:йri privind documental,ia de atribuire: NU ДU FOST

Data solicitйrii сIаrifiсйrilоr
Denumirea orperatorului economic



Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйriii dtl
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа succintй а rйsрчпsчlчi
Data transmiterii

4, Modifir:йri ореrаtе in docurneпrta{ia de atribuire: NU дU F0ST

6. Informa{ii privind ofertele rdepuse Ei documentele de calificare ;i аfеrепtе DUAE prezentate tle
сйtrе operatorii economici:

vq cclmpleta i,п саzцl iп care аu lbst operale modificdri
Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate iп B/rP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (dupd
caz)

Termen-limiti de depunere qi deschidlere а оfеrtеlоr
prelungit (dupё|caz)

5. Рflпi la. termenul-Iimitй (data |)6.10.2022, оrа l0:00), а depus оlЪrtа ofertant
Nr. Denrrmirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/

arlministr:ltorii
] LUKOIL-Moldova ] 002б00005в97 Соцfоrm datelor SIД RSДP-.

Mteпder

Denumire
document

Dепurпirеа ореrаtоrului economic
LUKoIL-
Moldova

Documentele се constituie oferta
1.,а сопSпlпа рriп: рrеzепtаt, перrеZепtаl, пu CoreS,

Рrорuпеrеа
tehnicб
Propunerea
financiarб

Documente de calificare
vа сопsп,ltlа рriп: рrеzепlаt, перrеzепlаl,

Сеrеrе de
participare la
procedura de
achizitie

рrtэzепtаt

certificat de
atribuire а
contului Ьапсаr
certificat de
conformitate се
сопfirmё
calitalea
bunurilor оfегitе
Extrar; din
Registru de Stat а
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Dесlага{iа
privind
valabilitatea
ofertei

prezentat

certificat de
efectuare

sistematicй а
plй{ilor
impozitelor,
contribu!iilor

prezentat

(IdOrma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп сопfоrmitаtе cu ceriп|ele diп dосumепtа|iа de
atribuire si se va сопsеmпа рriп: рrеzепlаt, перrехепlаl, па corespuпde (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu
corespuпdeceriпYelor de calificare))

* iп cazul utilizdrii licitasiei еlесtrопiсе se va iпdica prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu с,еriп|еlе de calificare" si "Соrеsрuпdеrеq cu sресфсаsiilе tеhпiсе" , se vа
сопsеmпа рriп: ,, t " iп cazul corespunderii ;,i рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч еlчсidаrеа чпоr necllaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

9. Ofe n li
Dепumirеа operatorului есопоm ic Motivul resninserii/descalifi cйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:
репtru fiесаrе lot И
pentru mai multe lоtчri сumulаtе п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind пчmtrrчl de lоturi саге pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicaliJ
Justificarea deciziiei de а пч atribui contra,ctul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preful cel mai scЁzut EI
costul cel mai scilzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost в
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor iпdiса toate criteriile
de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica(i:
(Se va completa репtru loturile care аu,,,fg51 atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre| sаu cel mаi Ьuп
raporl calitate-cost)

. lпfоrm rivind uпdсlrеа ofertelor сu ceri soli itate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei

(fuё тVА)*

cantitate
qi unitate

de misurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Lot. 1 BenzinД
Рrеmiurп А95

Lukoil Moldoya 1 120 35],] ] + + +

Lot.2 Ulei
semisintetic 5wz[0

Lоt.З Soluцie

раrЬriz pentru
чаrё

Data
solicitirii

Operatorul есопоппiс Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rйspunsului ореrаtоrului
economic



Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calcula1,
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire fасtогul l Ропdеrеа

Dепumirе fасtогul n Ponderea

Denumirea clperatorului economic n Total

(Se va c:ompleta iп ctzzul iп ccrre ofertele au fost reevaluate
otivulL rеечаluйrii ofertelor

13. Reevalrrarea оfеrtеlоr:

14. in urmа ехаmiпiri, evaluйrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de аtriЬчirе s_a
decis:

АtriЬчirеа contractului de achizilie public:ё/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie prrblicй:

torilo

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi impl,|cali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru achiziyii se
realizeazdiп сопJ'оrmitаtе cuprevederile art. Зl al Legii пr. l3I diп 3 iulie 20I5 priviпdachiziyiile publice)

1б. Termerlul de пtru'jncheierea contractului:

electronice si/sau fax n
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicДrii рriп
mijloace еlесtгопiсе gi/sau fax п

electronice qi/sau fах п

П 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсЁrii рriп
mijloace еIесtrопiсе qi/sau fax о

(Selecta|i tеrmепul de aEteptare respect,.Jt. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, l3l diп 3 iulie 20l5 priviпd
achiziliile publice:, iпсlusiу а tеrmепеlоr ,Се asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

fo15

4

Dепчmirеа lotului Dепruпrirеа
operatOrului

ecOnomic

cantitate
qi unitate

de
mаSurа

Pre{ul
unitar

(fаrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrП ТVА)

Pre(ul total
(inclusiv
тчА)

Lotal пr.1-
Вепziпа Рrеtпium А 95
Motoriпa Euro 5
Gaz _mеtап

Gaz -рrорап

ICS"LUKoIL-
Moldoya"
,SR

litru/m3
8 000

40 000
4 000
120

1 120 35I,1] 1 120 351,11 1 344 421,33

. lпlЬrmаrеа operatorilor ecclnomici despre deciziile grupului de lчсru репtru achizitii
Denumirea operatorului

есOпоmiс
Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

IC S " LUКо Il,- Моldоva ",SRZ |8.10.2022 e-mail

n cazul in саrrэ valoarea estimatё а contractului este mаi
miсё decбt рrаgurilе ргечlzutе |а arl.1|, alin. (3) al Legii
пr. 1З l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n cazul in саrrэ чаlоаrеа estimatЁ а contractului este
egali sau mai mаrе decбt pragurile pre:vёzute la art.2
alin. (З) al Leg;iinr. 131 din 3 iulie 20l5 privind
achizi{iile pub,lice

Modificйrile опеrаtе



. contractul de achi ul-cadru incheiat:

Dепumirеа ореrаtоrчlui
есопоmi,с

Iпtrерriпd
еrеа:

Сч capital
ачtоhtоп/
Сlч capital
mixt/asocie

re/
Cu сярitаl

strtrin

NumiirrrI
qi data

crlntractului/ acordului-
cad ru

Cod СРV

yаlоаrеа contractului
'Геrmеп de
,,,alabilitate

aI

contractului/
асоrdшlчi-

саdrч
ffirй ТYА iпёIчsiV

ТY;А

ICS"LUKOLL-
Moldtlva" StrlL

ll{S 18.10.2022 09 l 00000-0 l l20 351,1 l l 344 4.Z1,33 з1.12.202з

18. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса datй se completeazй doar in
cazul in саrе la рrосеdurа dle achizi{ie рuЬIiсй аu fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate):

(DA/NU)

i sumq сu TVA

Рrе{ul cel mai sсёzut в
costul cel mai scazut tr

Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
cel mai Ьuп rароr1 calitate-cost п

Рriп рrеzепlа dare de sеапtd, grupul de Ittcru cleclard сd lеmtепul de a$leptare peltlra tпсhеiеrеа coпtraclului/contrclctelor
iпdiсаlе ofosl reslpeclot (ехсерfiпd cazurile previizule de arl. 32 alitt. (3) al Legiinr. l3l diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile
publice ), рrесuпl Ei сdtп cozul deputlerii coпlesla|iilor qi/sau rесерliопdrii rapoartelor de moпitorizare, пceastea aufost
ехаmiпаtе ;i sоt|u!iопаtе, Рriп рrеzепtа dare cle sеаплd, grapul cle luсru репlru achizi|ii сопlirmd coreclitudiпea

СопdчсЁtоrul grupului de luсrчr репtrч achizi{ii:

!1"|fu4"_
('Numе, Рrепumе)

Аu fost арliсаttэ criterii репtru achizi!iipublice durabile (achizi{ii

Vаlоаrеа de acihizi{ie cu ТVА din contrar:t/ contracte а lotului/Ioturilor
tru саrе au fost aplicate criterii dc: durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/Ioturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate:
Сritеriul de atribuire pentru lotul/Ioturile pentru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate:
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DARE dE SEAMA
privind atribuirea contractului de achizi{ii publice

nr. ocds-b3wdp I -MD -16621125217 91 din 12 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care ou fost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic

Denumirea autorititii contractante n Consiliul Raional Hincesti

Localitate mun. Hincesti

IDNO 1010601000070

Adresa mun.Hince$ti, str, M. Hincu, 138

Numhr de telefon 026922058

Numdr de fax 026922058

E-mail oficial consiliul@hincesti.md

Adresa de internet www hincesti.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Lupagcu Simion, tel. 068101202, e-mail-
hinc e sti. ach izitn@gmai l. com

Tipul procedurii de atribuire aplicate +Licitatie deschisd

Procedura de achizitie repetatd (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri r

Obiectul achizi{iei Echipament pentru dotarea Centrului
Perinatolosic al Spitalalui Raional Hince;ti

Cod CPV 33 1 00000- 1

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cqdrul
portalului guvernamental

wYw.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- l 662 1 1 2 5 2 1 797

Link-ul:
https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er I 210627 29 I
Data public 6tii: 02.09 .2022

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

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:29.08.2022
Link-ul:
https ://tender. gov. md/ro/sy stem/frles/bap

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie
rlicitatie electronici lCatalog electronic -da

Sursa de finanfare nBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
rsurse externe; rAlte surse: [PropriiJ-

Valoarea estimati (lei, fdra TVA) I 283 333



Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Expunerea succintl a rispunsului

Data transmiterii

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pflni la termenul-limitd (data 23.09.2022, ora 10:00), au depus oferta y' ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

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

llndicali numdrul de zileJ-

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

Lotul l: Monitor Fetal
I SRZ., DataControl" r 003600007935 Alexandru Grabazei

2 SRZ ,, Vipromed Service" t0r3600002366 Alina Savca

J
SRL,,AELO GRUP''

t0t 1500009752 Cobzarilurcan
Rodica

Lotul 1I
Sistem de diasnosticare ultrasonor

4 SRr,, Intermed" I 002600034804 Natalia Chicu

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
,rDataControl"

,Sru
,,Vipromed
Service"

SRZ,

,TAELO
GRUP'

sftr
,rlntermed"

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd Drezentat prezentat orezentat prezentat

Proounerea financiard Drezentat Drezental Drezentqt prezentat

DUAE 0rezentat prezentqt Drezentat prezentqt

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat neprezentat prezentat prezentat

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

Cerere de participare Drezentat Drezentat prezentqt Drezentql

Declaralie privind valabilitatea
ofertei

prezentat prezentat plezentat prezentat

Specificalii tehnice
prezentat

prezentat prezentat prezentat

Specificatii de pret prezemat Drezentqt prezentqt Drezentat

Declaratie privind lista prezentat prezentat prezentat Drezentat

2



principalelor livrdri similare
efectuate in ultimii 3 ani de

activitate..
Prczentarea de dovezi privind
conformita teal cahtata
orodusului

neprezentat prezentat prezentat prezentqt

Copia pasaportului tehnic si

termenul de garantie (min. 2 ani),
careva derula din momentul
instalarii

prezentat prezentqt prezentat prezentql

Angajament ter! suslindtor
financiar

neprezentat prezentat prezentat prezentat

Angaj ament privind suslinerea
tehnicd gi profesionald a

ofertantului/ grupului de Operatori
economici

neprezentat prezentqt prezentat prezentot

Declaralie tert sust ndtor financiar neDrezentqt nrezentat Drezentqt Drezentat

Declaratie tert sust ndtor tehnic neDrezentat orezentat prezentat prezentat

Declaralie ter! suslindtor
orofesional

neprezentat prezentat prezentat prezentat

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentatia de atribuire ;i se va consemnq prin: prepntat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

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

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "CorespLmderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile
tehnice " , se va consemna prin; ,, * " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " trt cqzul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi 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:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbra TVA)*

Cantitate
;i unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lotul I
Monitor Fetul

,SRZ

,,DataControl"
47 000

I buc

,SRZ,, Vipromed
Service"

s4 000
I buc +

SRL,,AELO
GRUP ''

104 050
I buc T

Lotul lI
Sistem de

diagnosticare
ultrssonor

SRZ,, Intermed"
I 457 487 1 buc + +



Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezumatul rispunsului operatorului
economic

28.09.2022 SRZ

,, DataControl
Clarificdri privind
parametrii tehnici ai
monit orului fe t al. P r e zent ctl i
parametrii in conformitate cu

spe cifi car ea s olicit at d.

Pina la 04.10.2022, ora 10.00 nu a
pr ezentat clarifi cdri. Contactali prin
telefon, r epr ezenlantii S RL
..DataControl" au comunicat cd nu au

posibilitate sd ajusteze parametrii
ofertati cu cei solicitati

Denumirea operatorului
economic

Motivul respin gerii/descalifi clrii

SRr,, DataControl" Oferta este neconformd

SR.L ,, Vipromed Service" Oferta nu este tnsotitd de sarantia pentru ofertd

SRL ,,AELO CRUP'' Oferta nu are acoperire /inqnciard

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot f
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut *
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost r

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prey

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total
Denum re factoiul 1 Ponderea

Denum re factorul n Jonderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile onerate

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

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6: da, pentru lotul I

in temeiul art. 7l alin. 1, lit.,,d".

Argumentare: Lotul I- aufost depuse numai oferte care:

- stnt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;

15. Infl ilor economici despre deciziile srupului de luc

Notdx 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. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice.

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzutela art.2

+ 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I

alin. (3) al Legii rn. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal[ sau mai mare decdt pragurile
prevdzute Ia art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 11 zile incazul transmiterii comunicbrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax I

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

lT.Contractele de achizitie incheiate:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitde gi

unitate de
misuri

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Sistem de
diagnosticare
ultrusonor

SRl,
,rlntermed"

I buc I 442 487 I 442 487 1 730 984,40

ormarea oDeratorilor economtcl ui de lucru pentru ach
Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRZ,, Intermed" 04.10.2022 hincesti. achizitii@gmail.com, SIA RSAP



Denumirea
operatorului
economic,

(rDNo)

Intrepri nde rea:

Cu capital
autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital strdin

Numirul;i data
contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de

valabilitate a

contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA
inclusiv
TVA

SRL ,,

Intermed"
I 002600034804

Cu capital
autohton

ocds-b3wdpl-
MD-
16621 12521797

/9s
din l2.l 0.2022

J3 100000-

I
r 442 487 r 730 984.40

31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica dati se completeazd. d,oar
in cazul in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a
incheiat contract/contracte pentru lotlloturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate):

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

Pre[ul cel mai scdzut z

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pretr z

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. I3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziyiile public
;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acea

Prin prezent.a dare de seamii, grupul de lucru pe
procedurii de achizilie, fapt pentru cqre poartd rdspundere conform prevederilor legale ln vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

LEVINSCHI lurie
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   
 

Nr.     02   ___din        30.09.2022              .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s.Brînza 
Localitate s.Brînza 
IDNO 1007601006106 
Adresa s.Brînza str.Stefan Cel Mare 
Număr de telefon 0(299)36-236 
Număr de fax 0(299)36-236 
E-mail oficial  primariabrinzayahoo@.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Catera Leonid, tel 079360563 
primariabrinzayahoo@.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reparația fațadei principale la Casa de cultură din 
satul Brînza 

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:  
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1662623032264 
Data publicării:   08.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 26.09.2022 

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

 

Sursa de finanțare □Buget Local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 119 240,00 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost 

(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-1662623032264
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18 sept 2022, 9:00 - 21 sept 2022, 9:00), au depus oferta _1__ 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL San Construct Grup 10111600024117 Oxana Gandrabur 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
documentului/cerinței 

Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 

1 Certificat de înregistrare 
a întreprinderii 

Copie emisă de Camera Înregistrării de 
Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii 
și ștampilei participantului 
 

Obligatoriu 

2 Certificat de atribuire a 
contului bancar 

Copie eliberată de banca deținătoare de 
cont 
 

Obligatoriu 

3 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor 

Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului-conform 
cerințelor Inspectoratul Fiscal al 
Republicii Moldova) 
 

Obligatoriu 

    

4 Oferta de preț 
Confirmată prin semnatura și ștampila 
participantului 
 

Obligatoriu 

5 

Declarația privind 
conduita etică și 
neimplicarea în practici 
frauduloase și de 
corupere 

Conform F3.4 din Documentația 
Standard 
 

Obligatoriu 

6 Autorizația /la lucrări sus 
menţionate/ 

Copie confirmată prin semnatura și 
ștampila participantului Obligatoriu 

7 Grafic de executare a 
lucrărilor F3.3 

Confirmată prin semnatura și ștampila 
participantului 
 

Obligatoriu 

8 

Declaraţia de 
neincadrarea în situaţiile 
ce determină excluderea  
de la procedura  de 
atribuire,ce ţin  în 
aplicarea art.18 din 
Legea nr.131 din 
03.07.2015.  

Confirmată prin semnatura și ștampila 
participantului F3.5 
 

Obligatoriu 

9 Formularul informativ 
despre ofertant F3.7 

Confirmat prin semnatura și ștampila 
ofertantului Obligatoriu  
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL San 
Construct Grup 

  

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

DUAE prezentat    
Formularul F3.1 Oferta prezentat    
Certificat de înregistrare a 
întreprinderii prezentat   
Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat   
    
FormularF3.6 Declaraţie prezentat   
    
Autorizația /la lucrări sus 
menţionate/ 

prezentat   
Grafic de executare a 
lucrărilor F3.3 

prezentat   
Formularul informativ 
despre ofertant F3.7 

prezentat   
Formularul F3.5 
Declaraţia de 
neincadrarea în 
situaţiile ce determină 
excluderea  de la 
procedura  de 
atribuire,ce ţin  în 
aplicarea art.18 din 
Legea nr.131 din 
03.07.2015. 

prezentat   

Deviz local prezentat   
    
Certificat privind lipsa 
sau existenţa restanţelor 
faţa de bugetul public 
naţional 

prezentat   

Participarea  la licitaţiile 
publice  în domeniul 
construcţiilor 

prezentat   

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

Document 1     
Document n     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

 
Lot 1 

SRL San Construct 
Grup 

1 119 
240,00 

m2 corespund Corespund 
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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:  nu am fost 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □                 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Cel mai bun raport calitate- pret 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1 SRL San 

Construct Grup 
m2 1119240,00 1119240,00 1335030,00 

      
      

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL San Construct Grup 26.09.2022 prin telefon 
   

(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 
operatorulu

i  
economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului
-cadru fără TVA inclusiv TVA 

SRL San 
Construct 

Grup 

Nr..3
7 

 

30.09.202
2 

45200000
-9 

1119240,0
0 

1335030,0
0 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): 

 




































