














1. Date cu privire

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii rrublice
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.63 din19.10.2022

la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritltii contractante Primiria or. Cricova
,:Localitate Mun. Chisiniu, or. Cricova
IDNO 1007601010183
AdreSa Mun. Chisindu. or. Cricova. str. Chisiniului.90
NumIi de telefon 022t430290

,Numir dC fax, 022t453238
,E-mail oficial cri c o v a prim ar ia@maillu
Adresa,de internet orimariacricova.md
Persoana dC contact (num.e, ,,pre.nume, Jelefon, e-

IItUu,l

Gufu Svetlana, specialist

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

aJ.

6a

Tipd pr.ocedurii de,atribuire,aplicate rCererea ofertelor de oreturi llicitatie deschisl
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie renetatd (dind caz) Nr:
Tipul .., obiectrilui,. :0ontr.aCtului,, de, achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucriri I

Reconstructia retelelor de apeduct pe strada Miorita
din or. Cricova

Cod CPV 45232151-5

,Procedura de ,'atribuiie ".,(se ,,va..,.indica 'din cadr:ul
p or t alulu i guv e r n a m e n t al www. m t en de r. gov. m d)

-

Nr: ocds-b3wdpI-MD-I662988158269
Link-u I : https: I / achizitii.md/ro/public ltender I 2L 0 63 437 I
Data publicdrii: 05.07 .2022

Platfo rma de achi2itii publice rutilizaih',, n achizitii.mcl; n e-licitatie.md; I yptender.md
Anun{,de intenlie p.ublicat in BAF (dupd,,caz) Data:

Link-u1:
Teh nici Ei insirUmente spe,cifi ce : de atribu i re nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie nlicitalie

electronicd nCatalog electronic
rBuget de stat; nBuget CNAM; lBuget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: Buget local

Va
I390 200.22

Data solicitirii clarificlrilor



/enumirea operatorului economic
.l-xpunerea succintl a solicitirii de clarificare

Nu se cunoa;te

Expunerea succint[ a rispunsului
Data transmiterii

5' Informafii privind ofertele depuse qi clocumentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

4. Pini la termenul-limitd (data 05.10.2022, ora 09:00), au depus oferta ! ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
qd-i-io+.o+^-il

1.

T.
Construct conduct SRL r013600018451 Cernei Ghenadie
Lonial Grup SRL r002600016507 Jaga Pavel

3. wflzont DA 1003600059222 Lipcan Vasile
4. DU LUXCONSISIEM SA l 005600055734 Capga Grigore
5. rlanta JI(L 1 003 60 1 002993 Andronic Petru

Denumire document
Den umirea opelatorului economic

i
3a
9-

^E

U

!
r-1

,:a

Fl

a

N

E
c)
a

c-r'F <a 6a
I
X

!l

-]
(t)

Docun
(Se va consmna prir

entele ce cr

'prezentut.
lnstit
neDr(

rie oferta
zentot ntt cores.unde)

Propunerea tehnicd + + + + +
Propunerea financiard + + I

+
+ +

DUAE + + + +
Garan{ia pentru ofertd
(dupd caz)

+ + + T +

Documente de calificare
Se va consmnq prin: prezentat. ne ,rezentat nil cnrecnttmrlo

Oferta (F 3.1)

.

IY

()
No
!

()
No
L

I(gl

C)l
NI9l

I

I

Pl
9l
c,)l
NI9l

.C':ji:: - _
prezent
at

prezenlat

Devizele locale aferentJ
ofertei (F 3,5,7) P

o
N
ai)L

C)
NI

G

q)
N
o

s
(.)

N
c,)



)Claxatie;i:::r:::::::,,:::+,i :,,:::,*lliriiliiiiiii:;l;:;r;
F :: :' ;i ::::i::J.a

lvlno colutmlarea loenutalllj. -

;:::l;;i::;:i i :i;:i;,ni;i;liiii:iiii iitii:i:i:t::::I1ta

R
9)

0,)

€
(.)
NI &

c)
La

e

(.)
N
I

d)
Nk(.)

i:f .*tugiiqi0l:i.e,,s-r$ ;p,eicbj ofiii;

'Ju.rx(llc9;:rirrrir;i;laii:::iiii:iiii;:i.:a::;::ii:.'::::..::..,:..:i:l::ii;iiiii
IY
?
(;)
N
c.)
H

o
N
9)

I
!Y

C)
NI

P

()
Nk
!?

sI

Informalii generale despre

c)N ..
k

o

H

g
,0)

€
q,)
No
h

E-o
NkI

C)
Nt
!2

ir cife rta nti:, i::i ,,,:':;i:

::::liirlililttiriiilli'ririrlr

P
P
(D
N
I R

(.)
L

d
()
N
(.)
!

P

()
N

!a

P

q)

NI

eri;ral;ii;;

0)
N
C)
L

Q

c)
N(!)
k

O
N
!2

o
NI

()
N
!)

P

0)
N
9)

(.)
NI N

92

d
0)
N
s)

N
s?

H
a
c)
N
c,
k

P

G'
NI

()
N
a)
k

c-)
NL
!?

e

0)
NL
P

c)
N()
H

?
C)
N
C)k

()
No!r

G)

N
!?

P

R
!I

!Y

6),
N
I
()

€
c)
N
I

€
o)
N
I

*
()
N!
!?

O
N
L



I

t

tu,,,
VAi;iil:::li::ra

,u4f, u:i:::::::::::t:i

,ifrlar;liiiiiiiiiili: ()
N
!a

0.)
N
c)!

R
9)

(.)
N
C)

o
N
q)
L

Nemcadrarea in situaliile ce
determinS excludbrea-
de la pio-edura de atribuirg ce
viri in aplicareaart. 18 din
legea nr. l3l din 03,07;2015' -:::.- - .: ... ..

P

()
NI R

c)
k

d
C)
Np

d
()
N
P

()
Nk{)
!

G)
NL
a.)!

Neimplicaieb in practiCi 
,

frauduloase gj de borupere

t 
.' 

,

1.,,,

c)
N ..

0)

R
P

N
I

d
()
N
o

d
N ..

C)

(.:)
N()
L

sI
0)
N
c)

N
s?

()
N ..
L
(.)

9
()
N
c)
Li

o
N
q)
H

()
N

I
()
Nt
92

Peiioada de g@fie a ,

IuCrarilor:.'''' _-: :

.

:

?
O
N
C)
r<

o
Nq)
k

()
NI

€
c)
N
LI

d
(.)
NkI

Certificate de Conformitate
(Calitate) : ::: :

::.I ::, ::
.':,,t,..l.

:.:.:
. ''''':

0.)
N ..

c)

0.)
NI

Ps
o
NI

qf

N
P

N
P

C)
N ..

(.)

(,)
NI

()
NI

q.)
N
C)

(.)
N
o
k

H

c)
N
I

C)
N
s?

(.)
N
!2

Rt
c)
H

q)
NLq)
L

Cifra medie anuata Oe afacerF
in ultimii 3 ani 

,.",
,. . .,, '

... .:.. I 
:'''''''. :. -. 

;.:::.:

()
N29.-
(l)

(.)
N
c)
k

€

R
0.)L

o
N!o

()
NI

(!)
N ..

(,)

€
o
No

G)
N
g

Ps
{)
N
9)
a

€
C)
N!o
h

(,)

N
P

G)
N
9)

R
c;)
L

P

()
NL()

()
N
g



A.peclaralia privind obliga!iile
'contractuale fa16 de alli
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(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentaJia de atribuire gi se va consernna prin: prezenlat, neprczentat, nu corespunde (in cazul
c6nd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare)

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

* in' cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile
tehnice" , se vo consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii;i prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclaritdfi 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: :

,,...,InQ iia:p'iini4d,,
,.i. Coiespundeiea. ,.rr,

bfertelor cui.ceiinfele
solicitate:DenumiiCa

:,::::: r'' ' ' :,: lOfUlui " 
",, '

: ::i... i'::li: :::::::.:

DenumiieC,:
operatoiului
,, economrc,,,,

Pre{ul,ofertei
(fird:TV61* Cantitate

qi unitate
de misuii

CorespunderCa
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Reconstructia
retelelor de aneduct

Construct
Conduct SRL

1126039,7r
I bucatd

Lonial Grup
SRL

t229235,r2
1 bucatd T +

pe strada Miorita Orizont SA 1284561,41 I bucatd + +

din or. Cricova Luxconsistem
SA

t368446,"10
I bucatd -f +

Planta SRL 1477 47 5,51 I bucatd T +

Data .,

solicitdrii
Operarol!
economlo.,

Informatia solicitat[ Rezmatul rdspunsului operatorului
economlc

06.10.2022 Lonial Grup SRL Precizarea perioadei de executare a
lucririlor.

Finalizarea lucrdrilor - 12 luni duod
inregistrarea contractului la AAP

06.r0.2022

Construct Conduct
SRL

- Solicitarea de a prezenta
argumentarea ofertei cu
I6,4Yo mai mica decit
valoarea propusd, precum
gi prezentarera
urmdtoarelor documente:
Raport financiar Dentru

Nu a prezentat rdspuns



anuI202l
- Cerificate de conformitate

solicitate
- Disponibilitatea de bani

lichizi sau capital circulant,
resurse creditare sau alte
mijloace financiare.

- Declaratie privind
confi rmarea identitdlii
beneficiarilor efectivi pi
neincadrarea acestora fn
situajia condamndrii pentru
participare a la activitd\i ale
unei organizafii sau grup6ri
criminale, pentru corupfie,
fraudd gi/sau spdlare de
bani

- lnformafii
despre ofertant

- Certificatul
atribuirea contului berrcar

Neincadrarea in insituafiile
ce determini excluderea de

la procedura de atribuire ce

vin in aplicarea art.18 din
Legea 131 din 03.07 .2015
Experien[a similard
Cifra medie anuald

Manualul calitdtii

conformitate (calitate)
sau alte documente care
atestd provinienla gi

calitatea utllajelor gi a
principalelor materiale

. utilizate
-Informalie privind asocierea

:
8. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n



Pentru mai multe loturi cumulate a
'Pentru toate loturile n
Alie limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi oferlant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Qel mai bun raport calitate-pret a
Cel mai bun raport calitate-cost a

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

ll.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)

iFactorii Valoarea din oferti Punctajul calculat

Lonial Grup SRLPretul ofertei
Preful ofertei 80 o 1229235,12 75,63Perioada de execufie
Perioada de execulie

8,5 p
i2 luni 0,77p

Perioade de garantie asupra
lucr6rilor Perioade de garanlie

asupra lucrdrilor

8,5 p

5 ani 4,25 p

Confirmarea sistemului de
management al intreprinderii Confirmarea sistemului de

management al
intreprinderii

3p

ISO 9001 l5n.)-}'

Total puncte acumulate

82,09 p

Orizont SAPre{ul ofertei
Preful ofertei g0 n 1294567,41

?,37 pPerioada de execu{ie
Perioada de execulie

3,5 p
1 lund 8,50 p

Perioade de garanlie asupra
lucrdrilor Perioade de garanfie

asupra lucrdrilor

5 p

10 ani 8,50 p

Confirmarea sistemului de
management al intreprinderii lonfirmarea sistemului de

nanagement al
ntreprinderii

ip

ISO9001

ISO14001

rs045001

?n-v



/l puncte acumulate
92,37 p

SC Luxconsistem
SA

Prelul ofertei
Preful ofertei 80 p 1368446,70 67,93p

Perioada de execufie
Perioada de executie 8,5p a

J luni 2,83 p
Perioada de garanfie asupra
lucrdrilor Perioada de garanlie

rsupra lucrdrilor 8,5 p
7 ani t 9\n

Confirmarea sistemului de
management al intreprinderii Confirmarea sistemului de

management al
intreprinderii 3p

rso9001

rso14001

rso45001

?n

Total puncte acumulate
79,71p

Planta SRL
Prelul ofertei

Preful ofertei 80 p 1477 47 5,51 62,92 p
Perioada de execulie

Perioada de execu{ie 8,5p l0luni 0,85
Perioada de garanlie asupra
lucrdrilor Perioada de garanlie

tslpra lucrdrilor 8,5p
5 ani 4)5

Confirmarea sistemului de
m anagement al intreprinderii Jonfirmarea sistemului de

nanagement al
ntreprinderii 3 p

0p

Iotal puncte acumulate
68,02 p

Reevaluarea ofertelor:

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

12' In urma examinirio evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul proceclurii deatribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art. _ alin. lit
Argumentare:

Motivul reeval u5 rii ofertelor

Denumirea lotului Denumirea :

operatorului,
€coIlomlc':::::

Cantitate qi
unitate de

, misurl

Pref ul unitar
(flr[ TVA)

Pre{ul total
(fnrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Reconstructia
retelelor de apeduct

pe strada Miorita din
or. Cricova

Orizont SA I lot 1284 567.41 t 284 567,47 1 541 480.89

r economlc re deciziile eruouiui de lrrcn ru achizitii:
Modalitatea ae tiurr.-ite.e

e-mail

-

e-mail

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

Construct Conduct SRL 12.10.2022
Lonial Grup SRL 12.10.2022

E

Informarea torilo id



Orizont SA 12.10.2022 e-mail
,-*"it
e-mail

SC Luxconsistem SA
Planta SRL 12.10.2022

(Inforntarea operatorilor economici implicali tn procedura d3 atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizilii se realizeazd tn ionfoimitate ,u prurndrrile art. 3I ai Legri nr. I3I din 3 iulie2015 privind achiziliile publice.

13. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(selectali termenul d: .".;l?!*re respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
'::"r1:::r:;:i;'"i,i::Jfli; f;uli::,,::j/y;:^i"v*'t"o; d, a;teyt\re, se erectueazd in conrormitatecu prevederile TITL(ILV u Captorur I (carcuraruo rir*7r"1r,1';, ";:!r:"i:;'f:,:l :fK:#{;::,Moldova).

Contractul de achizi

Prin prezentu dare .d: t-*!:d, gruput de h'tcru declqrd cd termenul de a;teptare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicate a jost r.elfectat (exceptdncl cazurile prevdzute,cli art. 32 alin, (3) tl Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privina aintz4rne- p"t u"'" ):;;;;r,* Ei .ca 
il c.uzi1 inp'unnrii contestali,or ;i/snurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, eceostea aa fost exantinate Ei soru1iinote, prin prezentn crare deseamd, grapul ,e lucru pentru acnii4fi confirmd corectitudi,pentru cari poartd rdspuide're 

";rfr-;";revecteritor tegate rr rifi"lfftnurcirii 
proceclurii de achizigie, fapt

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Valentin Gutan
(Nume, prenume)

I In cazul i'.careuaioa.ea@
I i? -T::" 

dfl p.ragurile prevdzute ta art.2 alin. (3)
aI Legu nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

egal5 sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art.2
alin- (3) at Legii nr. 131 din iirli" iOtS privind 

]achizigiile publice 
I

n.

I ll zile incaz'tr"tratr@
mijloace electronice si/snrr fq* -Jllziteincaz@
mijloace electronice ;i/sau fax I
4 rv LtLv tileazut netransrnrterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax I

ac acordul-cadru incheiat:
Numirul

qi data
contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractul ui/acord

ului-cadru

31.12.2023

rurl fVa in"f uriu
TVA

Orizont SA tr6 | 19.t0.2022 45232151-5 I284 567,41 I 541 480.89













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achtzigiipublice

NrfXl ain D.to.2o22

Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

3' clarificrri privind documentafia de atribuire: nu sunt

4' Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu sunt

5. Pinr la termenur-limiti (data 0s,r0.2022, ora il:30), au depus oferta2

1.

ofertanfi:

Den umirea autoritltii .-t"".r"r* Direclia de Polilie a mun. Chi
mun. Chisindu

str. Tighina 6Numir de telefon 022-254-898
E-mail oficial Vitalie.baciu@i
Adresa de internet
Persoana de contact fu@ Vitalie Baciu, vitalie.baciu@[p.govmd,

022-868-265, 067 _402-17 4

Tipul procedurii de atribuire a Cererea ofertelor deProcedura de achizi
Tipul 

.o.biectutui ;ffiacordului-cadru
Obiectul achiiifiei Servicii de spilare niar

de Polifie Chiginiu ( Ip Rigcani, Ip Centru, Ip Botanica,
IP Ciocana

Exp u nerea m otivur ui/t*-@
procedurii, de atribuire (in cazil aplicdrii altor

decdt licitatria desc

Nu se aplicd

Procedura de at
p o r tal u I u i g uv ern am e nia I Www. m t e nde r. gov, mdt

Nr: ocds-b3rydp I -MD- I 6 6392022405 |
Link-ul: https:l/m
MD - 1 663 9202240 5 1 ?tab:contract-notice
Data publicd rii:23.09.2022

Platforma de achizilii puUli"" utitirute achizitii.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autoritifii contractante Link-ul gitre planul d@

https ://po I itia. md/sites/default/fi les/nl ebOOO. oOfAnun{ de. inten{ie publicati BNTdup a ., * t

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de at"ibuire Licitalie electronicd

Sursa de finanfare
Valoarea estimati (ei, fara ftt4 400 000,00

Denumirea ope.atorului e"ooo-ic Asociaf ii/ad m in istrato riiInovatec S.R.L. I 003 600 1 s3 027
lex Prim S.R.L. l 00860003s294 Dumitru Ciocoi



Inovatec S.R.L. Eurogalex Prim S.R.L.

Declaratie privind valabilitatea ofertei pentru o durati de 60
de zile calendaristice (confonn Anexei nr.8
Garanlia pentru ofertd, lo/o (conform Anexei nr.9)
Grafic de executare (conform Anexei nr.l0
Declara{ie privind experienfa similard - min. 3 ani (conform
Anexei nr.12

ptezentat

DeclaraJie privind capacitatea tehnico-materiald compresor
(motorind, benzind)
Certificat de conformitate ISO 9001, ISO 14001
Scrisoare de garanlie asupra semndrii pagapoartel;r tehnice (la
,,Termoelectrica" SA)
Declarafie privind confirmarea identitAtii beneficiarilor
efectivi ;i neincadrarea acestora in situalia condamndrii pentru
participarea la activitbli ale unei organiza\ii sau grupdri
criminale, pentru corupfie, fraudd si / sau spdlare de bani.

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

Denumirea o torului economic
Denumire document

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna Drin:

DU.{E
Derizele locale aferente ofertei
Cerere de icipare (conform Anexei nr.7)

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prelentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se vo indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemnq prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -,, tn cazul necorespunderflg

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
scizut) s-a solicitat: nu sunt

9. Ofertanfii respinqildescalificati:

Motivul tlilcaru
ln conformitate cu prevederile art.69 alin. (6) lit. a) din Legea
nr.l3 | 120 1 5 privind achiziliile publice -,,ofertantul nu indeplinegte
cerinfele de calificare gi selec{ie".

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

(fdri TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

fehnice
Servicii de spdlare

hidraulici la
subdiviziunile Direcfiei
de Polilie Chiqinau ( Ip
Rigcani,IP Centru, IP
Botanica, IP Ciocana)

Inovatec
S.R.L.

380 395,91 I buc. +

Eurogalex
Prim S.R.L.

390 409,10 I buc. + T

Denumirea operatorului economic

Inovatec S.R.L.

Nu a fost tat[ garantia Dentru ofert[.



tledalitatea de evaluare a ofertelor: pentru tiecare lot

lL Crireriul de atribuire aplicat: preful cel mai scizut

lL Horma{ia privind factorii de evaruare apricafi: nu se aprici
13 Reevaluarea ofertelor: nu se aplici

tt'*fiil: 
r:;Xfiil?ri, 

evalurrii qi comparirii ofertetor depuse in cadrul procedurii de

Atribuirea contractului de achi bli

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

tu'IilTTll,T.,T,T.^':,1t-f|ji|^|..hefe1e1 
co.nj1a.9.tutui: in conformitate cu prevederile art.32preveqenle afi.3'z

;li?,!.?Ji;il,,.:il:'::r^:^''::::-"t-:11 l;iyri4. F9,i." - a;;i;;;Jie acr'izifii pub,icev aer\zrLtl puDllce
:::l,T::":: :T.: j|,:o-11'?1.:I,:zentei.legi p"rn ir.i.iate numai dupd implinirea termenelor

1;,,Tu.;iff"j;,1,1t:"*"1i,j"q"ansmite,"ii:;;;;t#i *,""ffi "il*-illil,TffJlHffii:i::*::',',11?::*::iff"1',:'::';:::i:lll'!:.1;il;;;'i'-"#ii'cil;'#;:xil'il1'il"j/r rrr u4rc vtTrearea esrlmata, contorm pcontractului respectiv este mai micd decdt pragurile pr.uarut. ra art.2 arin. (3).

acnrzr ubl icdlacordului-cadru:

Denumriiea lgtului

Jervrcn de spdlare hidraulicd Ia
subdiviziunile Directiei de pol ilie

Chigindu ( IP Rigcani, tp C"nt.u, tp
Botanica,Ip Ciocana)

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate -si
unitate de mlsuri

P.re{ul total
(fnrn TVA)

Preful,:total
(inclusiv TVA)

Eurogalex
Prim S.R.L. I buc. 390 409,10 469 490,92

Den umirea operato"uf .ri ""do.i" Data transmiterii Modalitatea de t*or.it"""Inovatec S.R.L.
10.10.2022Eurogalex Prim SRL

17. Contractele de achizi(ie incheiate:

Tlenumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contiactului

Valoarea contractului Termen de l

valabilitate al
contractuluiinclusiv TVAEUROGALEX

PRIM S.R.L. 19.10.2022 390 409,10 469 490,92 31.12.2022

Prin prezentu dare d.e s-eaytd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru incheiereacontractului/contractelor indicate a jost respectut (excepfind cazarile prevdzute.di art, 32 alin. (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privina aintziltite^public'e 1, p,r":"o*,Ei cd ti *rit i"puoerii contestayi,or qi/saurecep(iondrii rapoarteror tre monitorizare, acestea aufoit examinate Ei sorurionate.Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitrii conJirmd corectitudinea deffisurdrii proceduriide achiTilie,fapt pentru care poartd rdspundere 
"or1or^ 

p)"ln"i"rru, kgute tn vigoare.

Conducitorul Grupului de lucru pentru achizitii:

Tudor BORS
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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.  3 din  18.10.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Autoritatea Aeronautică Civilă 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1012601000074 
Adresa bd. Dacia 80/2 
Număr de telefon 022 823 500 
Număr de fax 022 529 118 
E-mail oficial  info@caa.gov.md 
Adresa de internet www.caa.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Veronica Oneșciuc 

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 Stație de lucru mobilă în set cu monitor, stație de 
tip dock, tastatură și mouse wireless, geanta de tip 
bussines 

Cod CPV 30200000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1663076461513 
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md) 
Data: 04.10.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Modificare Plan TIC nr. 2.xlsx (caa.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) 350 000,00 MDL 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663076461513
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663076461513?tab=contract-notice
https://www.caa.md/assets/admin/vendor/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/2022/Modificare_Plan_TIC_nr.%202.pdf
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  14.09.2022 
Denumirea operatorului economic Anonim prin SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Memorie: min. 1x 8GB DDR4, 3200 MHz; 1x 
SODIMM trebuie să fie liber; suport 32GB Am 
înțeles corect că modulele de memorie trebuie să 
fie interschimbabile?  
Stocare: min 1x 256GB M.2 PCIe NVMe; un port 
SATA liber pentru SSD/HDD (2.5&quot;) Dacă 
specificați opțiunea SSD, de ce vă limitați membrii 
la laptopurile care acceptă instalarea a 2 SSD-uri 
M2? Vă rugăm să confirmați că pot fi oferite 
laptopuri cu capacitatea de a instala 2 SSD-uri M2 
PCIe NVMe. 
Monitor: min. 27&quot; IPS, min. FHD 
(1920x1080 la 60 Hz), Anti-glare, Luminozitatea 
min. 300 nits, Unghiul de vizionare 178/178 (H/V); 
contrast static 1000:1; porturi min. 1x DP, 1xVGA 
Voi cereți un port VGA, ceea ce este anacronic. Vă 
rugăm să excludeți prezența obligatorie a acestuia, 
deoarece această cerință este restrictivă în legătură 
cu echipamentele moderne și contrară Legii 
131/2015.  

Expunerea succintă a răspunsului  1. Răspuns: Da, memoria operativa trebuie sa nu fie 
integrata in placa de baza.  
2. Răspuns: In Caietul de sarcini aprobat de către 
AGE au fost menționate cerinţele minime: un port 
SATA liber pentru SSD/HDD.  
3. Răspuns: Referitor la monitor. Au fost indicate 
cerinţele minime, mai mult ca atât sunt producători 
ca Lenovo, HPI, Dell care oferă monitoare cu 
prezenta porturilor menționate în Caietul de sarcini. 

Data transmiterii 15.09.2022 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[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 03.08.2022, ora 10:00), au depus doi ofertanți câte o ofertă: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „BTS Pro” S.R.L. 1008600061565 Arcadie Topalo 
2. Xontech Systems S.R.L. 1018600044509 Irina Vicol 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator economic 1 
„BTS Pro” S.R.L. 

Operator economic 2 
Xontech Systems 

S.R.L. 

Operator 
economic 

3 

Operator 
economic 

n 
Documentele ce constituie oferta 

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

nu se cere nu se cere -- -- 

Cerere de participare prezentat prezentat -- -- 
Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat -- -- 

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

Va fi exclus din procedura 
de atribuire a contractului 
de achiziție publică orice 
ofertant care se află în 
oricare din situațiile 
descrise la art. 19 alin. 1-3 
din Legea nr.131/2015 
(criteriile de eligibilitate)   

prezentat prezentat -- -- 

Ofertantul înregistrat în 
”Lista producătorilor” 
conform art. 12 alin. (5) 
lit. c), alin. (6) lit. a) 
din Legea nr. 209 din 
29.07.2016 privind 
deșeurile și punctele 46 și 
47 din Regulamentul 
privind deșeurile de 
echipamente electrice și 
electronice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 
212 din 07.03.2018 

prezentat prezentat -- -- 

Ofertantul trebuie să 
dispună de confirmarea că 
este partener autorizat cu 
producătorul bunurilor 
ofertate 

prezentat prezentat -- -- 

Ofertantul trebuie să 
dispună de confirmarea 
conformității bunurilor 
ofertate  

prezentat prezentat -- -- 

Ofertantul trebuie să 
demonstreze abilitățile 
tehnice de deservire a 
bunurilor ofertate, pentru 
perioada de garanție 

prezentat prezentat -- -- 
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Cifra anuală de afaceri a 
ofertantului trebuie să fie 
minim egală cu valoarea 
estimativă a contractului. 

prezentat prezentat -- -- 

Ofertantul trebuie să 
dispună de lichidități 
echivalente cu valoarea 
ofertei. 

prezentat prezentat -- -- 

Experiență similară trebuie 
să fie de minim 3 ani 
(suma livrărilor anuale 
similare trebuie să fie 
echivalente valorii 
estimative a achiziției), iar 
cifra de afaceri medie 
anuală pe perioada dată 
echivalentă valorii 
estimative a achiziției. 

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 corespunde cerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1  
Stație de 
lucru 
mobilă în 
set cu 
monitor, 
stație de tip 
dock, 
tastatură și 
mouse 
wireless, 
geanta de 
tip bussines 

„BTS Pro” S.R.L. 251 826,85 11 seturi + -- 
Xontech Systems 
S.R.L. 

340 450,00 11 seturi + + 

* 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 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„BTS Pro” S.R.L. Nu corespunde unele specificații propuse: 

 2.1 GHz frecvența de bază în loc de 2,4 GHz solicitat 
Bluetooth 5.1 în loc de Bluetooth 5.2 solicitat 
Baterie 45Whr în loc de 54 Whr solicitat 
Monitor fără ieșire VGA 
Adaptor 90W în loc de 130W solicitat 

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 
  

    
    

  
    
    

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) 
Stație de lucru 
mobilă în set 
cu monitor, 
stație de tip 
dock, tastatură 
și mouse 
wireless, 
geanta de tip 
bussines 

Xontech 
Systems 
S.R.L. 

11 seturi 30 950,00 340 450,00 408 540,00 

 
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  

„BTS Pro” S.R.L. Scrisoare electronică nr. 3071 
din 10.10.2022 

e_mail 

Xontech Systems S.R.L. Scrisoare electronică nr. 3071 
din 10.10.2022 

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: 

Întreprinderea: Numărul 
și data 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de valabilitate 
al 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

contractului/ 
acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

contractului/acordului-
cadru 

Xontech Systems 
S.R.L. Cu capital autohton 52 18.10.2022 30200000-1 340450,00 408540,00 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: 

Prețul 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 desfășurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



















I.

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizif ii publice/acordului-cad ru

Nr.21059419 din /0 )o2ozz

Date cu privire la autoritatea contractant[:

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

Model tilt

Jurnalul Oficial al Uniunii
Data @eferin{ele) publiclrilor anterioare in

EuroDene nrivind proiectul (proiectele) !a "at" 
s" referX a

Denumirea autorititii contractante Direclia Educalie Ti

Localitate mun. Chi;indu

IDNO 1 007601 01 0448

Adresa BdIraian2l12
Num[r de telefon 022776711

Numlr de fax 022765421

E-mail oficial irch.izitiidet Ari.-qglr

Adresa de internet http://clc,tsL 
-

Cererea ofertelor de Pre{uri n
Licitalie deschisd a Altele: [lndicalil 

-necesitdyilor institu(iilor de tnvd(dmfint

subordonate DETS Botunica unul 2022

Tipul procedurii de achizi{ie

Obiectul achizi{iei

295 653Valoarea estimati a achizi
Nr: Achizitii.md ID 21059419
MTender ID
ocrl 51 b 3 y,slp 

-l :M p-- l-fi (:9]2lL[ijl.1
l{rl ql lt"k4,t pr.ocedurii (se va indica din cadrul

p o r t alului guv er name nt al vt' t't'tt'. tn l a n d e r. gtn" m O

Li"l<+,1'. https//*hiziti i.md/ro/pl.,llp4glld.,/21Q i419{

Data publicdrii: 04.07 .2022
Data publiclrii anun{ului de p44!!tpel9

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

Bunuri n Servicii n Lucr[ri Ifiput contractului de achizitie/acordului-cadru
Nur DanCrrttr"t"l d. *hizitie/acordul-cadru se referl la un proiect,si/sau program

finantat din fonduri ale Uniunii Europene
B"g"t de stat . Buget CNAM n Buget GNAS n Surse externe I
Alte surse: flndicati

Sursa de finan{are

04.08.2022ontractului cle achizifie/ acordului-cadru

SRL DENIADIDenumirea operatorului economic
Nr. fi d"ta contractului de achizi{ie/acordului-

Data: 12.08.2022
Fdrd TVA: z64etzeoValoarea contractului de achizi[ielacordului-
Inclusiv TVA: 3 178es.48

31.12.2022
31.12.2022

Termen de valabilitate
Termen de execu

Micqorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului n

Modificarea termenului de executatel livrarel

Tipul modificfirilor

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



Modificarea termenului de valabilitate I
Rezeliereacontractului I
Altele: ilndicalil

Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct
[[nr]irnli nchi nnt

S) tit. a),b) legea t3l privind achizilii publice

m.stiv. articol. alineatl

Creqterea pre{ului in urma modificirii
(dupd caz)

Se ru.icqoreazd sttttrtr t:ontrcctultti ctt ){t itJ$.tit it'ti

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al

contractului du orhiritii publitt/orc
Modificarea anterioard a contractului de

achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)
[Se vor indica toate ntodiJiccirile operole

anterior ;i valoarea acestoraJnu. 

-Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dup[ modificare:
(Sc vor indicct natuttt ;i untplo'area lt.tu'drilor, n.alura qi curttiluleu scttl vuloarea buntrilor, nuluru '5i

senticiilrtr)

natura bunurilor nu s-a modificat

vI. Descrierea circumstan(elor care au fdcut necesar[ modificarea:
(Se tor inclica motittele/aygumentele modificiirii conlraclttlui tle achizilie/ucordilr.ti-cadru)

rselorfinanciarelaunaltarticolcoIl|orttr

necesit6lii institu!iei.

VII. Rezultateleexaminlrii:

itrbazacleciziei grLrpulLri de lucru de rnodificare acontractuluicle achizitrielacordr-rlui-cadru nr.130 din 12'08'2022

a fost incheiat acordLrl adilional privincl micgorarea sumei contractului

Suma contractului dupl modificarea constituie ry

Conducltorul gruPului delucrat 
7

Mustealdlotr
(Nune, Prenunrc)

L.$.

7 0 3 ; .fqx: 02 2'820-7 28 ;rlgenlia Achizi!ii Publice; mun. Chi;indu, ;os. Hince;t

e - m a i l ; b a p (t)t e n cl e r. g ov. m d ; w ww. t e n d e r. g ov' nr d

Agenlia N'aylc,tnatd pintru Soltgionarea Cintesta!iilor: mun. Chi;ind.u, bd. $tefan cel Mare ;i Sfant'

Oi Z ; .fax : 0 2 2 -8 2 0: 6 5 I ; e-nt a il : con tes ta t i i(@,an s c' m d ; u'ww' a n s c' nr d

t24 et. 4; tel.:022"820'

iiirrir;i r. lr. t

ntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Denumire operator
economic

26 426.1622021.80Capital socialSRL DENIADI
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 85 din 14 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acord ului-cad ru

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Sărărițe cu suport și mechanism de instalare pe 
autospecială

Cod CPV 43200000-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Conform planului de achiziții

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

Nrocds-b3wdpl -MD-1662446770890

ocds-b3wdpl-MD-1662446770890
Data publicării: 06.09.2022

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție nLicitație 
electronică ^Catalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 010 000,00

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

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


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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 26.09.2022, ora 10:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „Hidroinpex” S.A. 1003607005170 Polinschi Grigore
2. „Agromașina” S.A. 1003600020293 Reuleț Oleg

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumirea ofertant/candidat

Hidroinpex” „Agromașina”
S.A.'

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat

Specificația de preț prezentat prezentat

Specificația tehnică prezentat 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 partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat prezentat

Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului

prezentat prezentat

Declarație terț susținător financiar prezentat prezentat

Descrierea tehnică a bunului prezentat prezentat

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

prezentat prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat prezentat

Declarație terț susținător tehnic prezentat prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderi i/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

2



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

Certificat de conformitate a bunurilor, eliberat de 
organisme independente

prezentat prezentat

Declarația producătorului referitor la faptul că 
participantul este dealer pentru bunul ofertat și 
dispune de service centru autorizat în RM

prezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Sărărițe cu suport și 
mecanism de instalare pe 
autospecială

„Hidroinpex”
S.A.

1 100 000 10 + +

„Agromașina” 
S.A.

1 400 000 10 + +

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

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare loto

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 in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel 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 in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
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14. In urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului subseccvent

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Denumirea lucrărilor Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 

buc

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Sărărițe cu suport și 
mecanism de instalare pe 

autospecială

„Hidroinpex”
S.A.

10 110 000 1 100 000 1 320 000

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
„Hidroinpex” S.A. 04.10.2022 e-mail
„Agromașina” S.A. 04.10.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acord uiui- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractuluifără TVA inclusiv TVA

„Hidroinpex 
” S.A.

Cu capital 
autohton

56-CA/22
10.10.2022 43200000-5 1 100 000 1 320 000 31.12.2022

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

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)'.
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? NU

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

-

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

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

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 87 din 10 octombrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chisinău
1DNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achizitii.dglca(2)cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Complexe de fitness/workout inclusiv instalarea 
și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe

Cod CPV 37500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Conform planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental i vvi ’ vr. mtender.gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l 630936232681
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD-1630936232681
Data publicării: 06.09.2021

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

□ Da □ N u
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anu 1-2022-2/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

X Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică aCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 200 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul în care cin fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

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


Data transmiterii

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-Iimită (data 27.09.2022, ora 11:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „Alta Prim”SRL 1007600029685 Medvedcova Renata
2. „Power Team’'SRL 1002600025121 Smirnov Vladimir

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

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumirea ofertant/candidat

„Alta 
Prinf’SRL

„„Power
TearrTSRL

Specificația de preț Nu corespunde prezentat

Specificația tehnică Nu corespunde prezentat

Scrisoare de garanție bancară, emisă de o 
bancă comercială - 1 % din valoarea estimativă 
stabilită

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat

Declarația Producătorului referitor la 
capacitatea de a confecționa și după caz, instala 
mobilierul în termenele stabilite în 
documentație cu semnătura autorizată și 
ștampila Producătorului

prezentat prezentat

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

prezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Lotul 1: Complexe de „Alta Prim,, 
SRL

Nu corespunde 1 +
fitness/workout, inclusiv
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* In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare " și "Corespunderea cu specificațiile tehnice " . se va consemna prin: „ + ” în cazul 
corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)

instalarea și amenajarea în 
curțile blocurilor de locuințe 
din sectoarele Ciocana și 
Râșcani

„Power 
Team” SRL

2 515 115,4 1 + +

Lotul 2: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea în 
curțile blocurilor de locuințe 
din sectoarele Centru, 
Botanica și Buiucani

„Alta Prim,, 
SRL

Nu corespunde 1 - -

„Power 
Team” SRL

2 515 115,4 1 + +

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
„Alta Prim,, SRL Specificație de preț propusă este neconformă

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi cumulate □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
(in cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 

denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pref sau cel mai bun raport ca li ta le-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

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

Atribuirea contractului subseccvent

Denumirea lucrărilor Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 

buc

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

3



Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Lotul 1: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea 
în curțile blocurilor de 
locuințe din sectoarele 
Ciocana si Râscani

„Power Team”
SRL

12 1 676 743,2 1 676 743,2 2 012 091,84

Lotul 2: Complexe de 
fitness/workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea 
în curțile blocurilor de 
locuințe din sectoarele 
Centru, Botanica și 
Buiucani

12 2 515 115,4 2 515 115,4 3 018 138,48

în temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare: _______________________________________________________________

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
„Alta Prim,, SRL 30.09.2022 e-mail

„Power Team” SRL 30.09.2022 e-nuiit

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a 
termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractului 
subsecventfără TVA inclusiv TVA

„Power
Team” SRL

Cu capital 
autohton

23-CS/22
07.10.2022 375 00000-3 4 191 858,6 5 030 230,32 31.12.2022

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

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)'.

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

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

-

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

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

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

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

de аtriьчirе а сопtrасtulчi de achizitii publice {
de incheiere l асоrdului-саdru п
de апчlаrе а trrrocedurii de atribuire п

Nr,,2l2022 din 18.10.2022

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапttr:

,,
Date сч рriчirе la ргосеdчrа de atribuire:

3. Сlаrifiсtrri privind documenta{ia de atribuire:
(se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitйrii clarifi сýrilоr

Ехрчпеrеа sчсс!пtй а rispunsului
Data transmiterii

Modificiri operate ln documenta{ia rle atribuire:

l.
Dепчm irеа autoritЁ{ii contractante Ip Сепtrul de Ехсеlепtd iп coпstruclii

muп. Chisi|пdu
IDNo I 0076000 l 764б
Aoreýa Str. Gh, дsасhi 71
Nчmаr ое telelon 022-72ц!4
Numдr de lax 022-73 100,
l,-mall ollclal с о l е giu l 2 0 2 8 (фу а h а о. с о п
Adresa de iпtеrпеt ww,w.сgg,ц1l
Реrsоапа de сопtасt(пumе, рrепumi,е, teteforl, е-mаФ fu!еr!ц! в,| iv ап - director (0 2 2 -7 2 ] 2 3 4 )

Tipul obiectului сопtrасtчlчi de achizi{iйcor.dului-
саdrц

Licitatie de,schisЁ
Nr:
Вuпurli,_п ýiervicii п Lчсrйri У

acnиiFei

4532l000-3
lrхрчпеrеа motivuIui/temeiulni privind аl|9gеrеа
procedurii de аtriьчiге (iп cazul aplicdrii qltor
pr ос edur i dec dt l ic it ati а des chis d)

LicitaIie deschisё

rrосеOurа ое atribuire (se vo indica din cadrul
роrtаluluiguvеrпапепtаlww*-.mtепdеr.gоу.рd)

Nr: ocds-b:]]ydp !:МQ- l6

!Ц!Д. ПШрr,ZZ"qt ;ritii., а
Data public йтii : 22;ерtз m fuц_?. 02ZJЗ. 2l

Platforma de achizi{ii publice utilizaй lL ochizitii"md; п e-licitatie.ma; 
" 

ypt.rd".-d

Рrосеdurа а fost iпсlusi in planul de achizilii pub,lice а
autoriti{ii contractante

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

п Da 1Lýц_аlосауii Ьug"tоrrоiфiiйй iп kgdturd cu
rectificqrea Legii Вugеtului de Stat репtru апul 2022
Link-ul сёfi,е planul de achizi{ii publice publicat:

Data:

Link-ul:
Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de аtriЬчirе
(dupd cqz)

пАсоrd-саdru nsistem dinamic de achizilie t/ricitalie desciй
пCatalog electronic

ьurýа de llпапtаrе { Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt СТЧДS;
п_Sчrsg здцэrпg; пАltе surse [Iпdiсауi|

aloarea еýтlmаtа (la, Jara l l/A) 2.029.558.28lei MD

(Se va соmрlеtа iп cazul tп care aufost operate modlficdri)

Localitate

!цgдШidg izolale tеrmiсй а cantinei ýi а laboratorului" garaj.
dерQzt!зЦ]епtrului de Excelentё in Constructii. str. Gh. дiасЙi
nr.7 l. mun,iciniul Chisinйrl

Cod СРV



Putrlicate in BAP/alte mijloacelor dе inforlnaii r,dup,й

теrmеп-limitй de dерчпеrе ýi deschidere а ofertelor
prelungit (duрd caz)

5. Рfiпй la tеrmспчFlimitа (05.10.202;.Z ora 10:00) аu dерчý oferta 4 ofertanfi:

б, Iпfоrmа{ii privind ofertele depuse 9i documentele de c:alificare qi aferente DuлЕ prezentate de сйtrе
operatorii economici:

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс IDNo Asocia{iil
administratorii

1 FСР KSoldi> SRL l 00:l600027435 solcan Mihail
1 SRL <Bioenerg Сопstruсt>

SRL кFаЬiапса >

l0l4_60QOQцл Fоаlеа Соrпеl
3. l00460000l446 Botolin victor
4. bU (LUXUAZ)) SRl, l004jOQшцб8 Pleýca Alexei

Dепumirе dосчmепt I,L]P (ýoldi)) SRl, SRL KBioenerg SRL <Fabianca > SC KLUXGAZ> SRI-

Docr
(se va сопsеппа о

l orezeпtatъ_
lmentele се constitцie оfеr
,riп: prezeпlat,

ta

Рrорuпеrеа tehnica prczeпtal prczeпtat рrеzепtаtрrорчпегеа finarrciari plezeпtat рrеzепlаl prezeпtalDUAE prczentat plezentat перrczемйtIla репtru оIепа
Нuоd caz) I onu** 

_

.ýе

plezeпtat prczeпtat prezeпtat

Documente de саlifiсдrе
riп' пr"zрпtпl прпtоаоhtl

DUAE DlеZ-епlаt prezeпtat рлеzепtаt пeplezeпtatFогmчlаrеlе пr. 3, 5,7 cu
speci fi calia раrаmеtrilоr tehnici
solicita{i in caieful de sarcini

prczeпlat рlеuпtаl prczentat plezeпtat

Gаrап{iа репtru оfеrtё l% din
valoarea ofertei fhrа тvА

prezeпtat prczeпtat prezental prczenlat

Doclaralie privind valфilitatea
оfегtсi

prczeпtat plezeпtol prczeпtat prczeпtat

ýrаfi cul de ехесчtатJiЙс.йriБi- Drezeпtal prezental prezeпtat plezeпtat
Declara{ie privind ехреriеп{а
similarй

prczeпlal prezeпtat prezeпta' prczeпlat

Dесlша{iе privind lista
ртiпсiраlеlоr lucrari execuИte in
ultimul ап d0 activitate

plezeпlat plezeпlat prezeпlal prczeпtat

Declaralie рriчiпd dоtЁгilе
specifi се, utilajul gi echipamentul
песеSт pentru indeplinirea
согеSрчrййtоаге а contractului

рrcZрпlй prezeпtat prczentй prezeпlat

ueclffalle pnvlnd personalul de
spccialitate 9i/sau а expr|ilor
рrорчs/рrорuрi pentru
implementaea contracfu lui

pre7iпtat рлеzепtаt plezeпtat рlеzепtаt

Lista subcontractantiloT Ei
рапса/рi4ilе din сопtrасt carc
suntindeplinitc de сЁtr€ ac€stia

prczeпlat plezenlat prezeпtat перrczепtаt

mlornaTtl рпчlпd aýocierea Drezeпtat prezeпtal plezeпlat перrczепlаtлче р9rrчu рФLlUlрilý ra rlulta}l
publice de lчсrёri din domeniul
construcliilor si instalafi ilоr

prezeпtat prczeпtat pre7зntat prezeпtal

Dovada inregistrДrii реrsоалеi
juridice, in сопfогmitаtе cu
prevederile lega.le din Jara iп саrе
оfеrипtul este stabilit

pfezeпtat рrеzепtаt рrczепlаl plezeпtat

certificat de atribuire а confului
Ьапсаr

plezeпlat prezeпtat plezeпtat перlцепtаt

Usrnticat dc la огgапеlе
Inspectoratului Fiscal de stat
privind lipsa dаюгiiIог la Bugetul
Public Nalional (Valabil la
momentul deschiderii оfеrtеlоr)

plezeпlol prezeпtat plezeпtat рlеzепtаt

Raport fiпапсiБlе baza dаiЙr а
ultimului bilant contabil

рlеzепtй prczeпtat рlеrcпtй рлеzепtаt

Dý{inerеa certifi catolor de calitatý
ISO 9001:20l5 qi ISO 1400l:
20l 5

рlеzепtаl prezeпtat plezentat prezeпtat

мапчаlul calitatii plezentat plezeпtat prezeпtat перlцепtй

епчmirеа оDеrаtоrulшi есопоmiс

Drеzепtаl
Drezentat
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nBClaKaltB Дчlпа-
сопfirmаеа identitalii
Ьепеfiсiаrilоr efectivi gi
пеiпсаdrаrеа acestora in situalia
сопdаmпirii р€пtru partioiparea la
activiй{i ale unei organizatii sau
gruрДri criminale, р€пtru corup{ie,
frачdй silsau sрfiаrе de bmri.

prezeпtat

Сifrй de аfасеri medie апчаlЦ
perioada uItimilor trei ani

plezentat

Disponibilita:tea de рrsопаl
angajat

prezeпlal

Disponibiliиtea de bani Iichizi
lп sчmй de minim 1 000 000,00
lei ladata рrеzепtёrii ofertei,
disponibili
in сопfuI Ьшrсаr al inыeprinderii,
сопfi rmаtе prin documente
bancare, contract de imprumut sau
linie de сгеdiиrе pentru
схесчtаrеа contractului се
чrmýаzаа fi aгibuit.

plezeпtat

GaTan}ia de Ьuпа exccurie 5% din
suna contractului сч ТvА

prczeпtal

(Iпfоrmа|iа priyiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezaltate se ча iпdica iп conformilate сч ceriп|ele diп dосumепtа|iа deqtribuire ýi se уа сопsеmпа рriп: prezentot, ieprezrzпtat, пч corcýpandie (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пucorespuпde cerin|elor de саlфсаrе))

7. Iпfоrmа{iа privind coreýpunderea ()fertelor сч cerintele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se ча iпdiсо preyul oferteifiпalel
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de calificare" si "Corespuпderea сu specilica|iile tеhпiсе", se ча
сопSеlппа рriп: ,, * " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " iп cazul песоrеs.,оuпdеrii)

8. Репtru еluсidаrеа uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de scйzut) s-a
solicitat:

Ofertan{ii respingildescalifica{i:

Моtiчrлl
Fiindanаlizat6ofеrtаS.aсonStatаtlipsaaсtelor'oйffi
contractarLtЙ qi апumе: DUA.E, anexa 16, 17, certificat atribuiTe cont bancar,
manualul calitёtii, cifra пredie de afaceri, disponibilitatea de personal,
disponibilitatea de bani lichizi etc.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п

Dепumirеа
lotului

Dепчmiгеа
operatorului есопоmiс

Рrе[чl ofertei
(fa,a тчд1* Cantitate gi

unit;a,te de
mjlsurii

Соrеsрuпdеrеа
сu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа сu
specifica{iile tehnice

Luсrйri de
izolare tеrmiсё
а cantinei ýi а
laboratorului.

garaj. depozit al

FСР KSoldi> SRL 1.411.2|l,,72 Ре lista
iпtrеаgё

+
+

SRL KBioenerg
Construct> |.69з.з96,24 Ре lista

intreagЁ

+ +

uentrului de
Ехсеlепlй iп

Constructii. str.
Gh. Asachi

пr.71.
municipiul
Сhisiпёч

SRL <Fabianca> 1.9ll7,9з4,55 Ре lista
iпtrеаgё

+ +

SC KLUXGAZ> SRl.. 2.2,|8.991,05 Ре lista
iпtrеаgй

+

Data
solicitilrii

Орэrаtоrul economic Informa{ia solicitatД Rezumatul rйsрuпsч|ui ореrаtоrulчi
есопоmiс

Dепum irea ореrаtоrчlui economici
SC (LUXGAZ> SRL

9.



репtrч toate loturile п
Alte limitёri privind пumаrul de lоtчri carc pot fi аriЬuitе aceluiagi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пЧ atribui contractul ре loluri:

1l. Сritеriчl de аtriЬuirе aplicat:
РrеЦl cel mai sсбzut в

costul cel mai scйzut п
cel mai Ьчп rароrt calitate.pret {
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп сqrе iп cadrul procedurii de atribuire s,uпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vor iпdicq toate criteriilede atribaire aplicate qi deпurrlirea loturilor феrепПl)

12. Informatia privind factorii de ечаlttаrе aplica{i:
(se va соmрlеtа репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilclr: cel mаi Ьuп raport calitate-pre1 sau cel mаi Ьuпraport calitate-cost)

Prelul ofeltei - 90;

теrmепul de ехесutаrе а luсrёrilоr - 5

теrmепчl de ехесчtаrе а lчсrёrilоr - 5

l3. Rеечаluаrеа ofertelor:

(se va completa iп cazul iп care ofertele aufost rea,aluate repetat)

а)

ь)

с)

*Dепumirеа qi пчmiirul lotului 1pс"^
tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criierii de atribuire)

preful cel mai sc5zut п
cosful cel mai sсйzut п
cel mai bun rароrt calitate-pre{ {
cel mai bun rароrt calitate-cost п

моtiчцl rеечаlu5rii ofertelor

14, in urmа ехаmiпtrri, еvаluдrii gi соmраririi ofertelor depuse iп саdrul procedurii de аtriьчirе s-a decis:
Atribuirea contractului de achizitie publicй/acordului-cadru:

Апulаrеа procedurii de achizilie publicё:

In temeiul art. 7l alin. _ lit _
Аrgчmепtаrе:

15. Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi tlespre deciziile grupului de lчсru репtrч achizi{ii:

Denumirea lotului Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Calltitate 9i
unitate de
пrisuri

Рrrэ{чl uпitаr
(f?irй ТVА)

Рrеtul total
(filrД ТVА)

Рrе{ul tota|
(inclusiv ТVА)

Lucrёri de izolare
tеrmiсё а cantinei si

а laboratorului. garai-

depozit al centrului
de Excelentё iп

Constructii. str. Gh.
Asachi пr.71.

muпiсiпiul chisinбu

Fср
KSOLDIII SRL ре lisra iпtrеаgй 1.4"l1.2ll;l2 |ei |.471.2ll'.72lei 1.765.454.06 lei

Цqц!щj.еа оlgцqЦоrч lu i есопоm ic Ilata transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе
FСР <Soldb> SRL 07.10.22 l5:08 SIA RSAP inclusiv off'ice@,soldi.ntd

SRL <Bi<lenerg Construct) 07.10.22 15:08 SIA RSAP inclusiv
coverline.comel@цnail. соm

SRL KFabianca> 07.10.22 15:08 SIA RSAP inclusiv fabianca(Omail.ru

SC (LUXGAZ) SRL 07.10.22 15;08 SIA RSAP inclusiv luxgaz@gmail.com

Criteriul aplicat

ModificДrile operate
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(IПformarea oPeratorilor. еСОПОtПiСi imPlica|i iп procedura de atributre (еууrел !_eуbiile grupului de lucru peпtru achiziliise realizeazd iп сопfоrmitаtе cu рrеvеdЪrilе'ап. З l d Legii пr. 1з r jitt з iulie 20l5 priviпd ichizфiile publice)
16, Теrmепчl de aqteptare репtrч incli,eierea contractului:

cazul in саrе valoarea estimati а contracttrlui ert. ,.i
miсtrлdосбt рrаgчrilе рrечёzutе laart.2 alin. (З) al Legii
пr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publiKl П ll zilе tп.ч^

electrrlnice qi/sau faxB
In cazul in саrе чаlоаrеа estimata a йrrt acn tui ert. .g"la
sau mai 

1аr9 {9cat pragurile рrечёzutе |а art.2a_tin. (3) al
Legii пr. l З l din 3 iulie 20l 5 privind achiziliile publice

Пllzileincazultran@
electrrlnice gi/sau fахп

tr 16 zile in.a-
electгrlnice qilsau fахп

(Selecta\i tеrmепul de aqteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ]3t diп з iulie 2015 priviпdachizi|iile publice, iпсlusiv а.tym_еr!Ьlч de asteptare, se фсtuеаzdiп coпformitat, io prir"a".ile TITL(JL(JI IV CapitolulI (Calcularea Теrmепului) al Codului Ctvil ai RЪpublicii Moldova).

17. Contractul de achizi{ielacordubcad ru incheiat:

18, Informa{ia privind achizi{ii publice durаЬilе (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar iп cazul iпcare la procedura de achizi|ie publicd aulost aplicate criter|ii ,le durabilitate si s-a iпсhеiаt contract/coпtracte
репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilttate):

П б zile in cazul transmiterii соmчпiсЙiilББilьuБ
electrrlnice si/sau fахп

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

есопоmiс

Iпtrерriпdеrе Nчmilrul I Cod СРV
pi data l

сопtrасtutui l

vаIоагеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
contractului

f{rй ТYА
FCP

KSOLDЬ) SRL
сu caoital
qutоhtоп

sRZ
42 !_7.10.2022 | 45321000-3 1.471.21 1,72 1.765.454.06 31.08.2023

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

..-
VаIоаrеа de achizilie .й-" ro,"*^*'i;
репtru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

(Dд/NU)

(iпdica|i sumа cu ТVД)

соdчl Срv al lotuluilloturilor репtrч саrе au fosll aplicate criterii dr:
durabiliиte:

Criteriu| de аtriЬuirе репtru lotuVloturile репtгч саrе ач fost aplicate
criterii de duгabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut п

costul cel mai scdzut о

Cel mai Ьuп raport calitate-pre1 а

Cel mqi Ьuп raport calitate-cost ч

Рriп рrеzепlа dare de уеаmd, gruрul de lacru declari| c,t tеrmепul de цlерtаrе репtrч incheiereacoпlractului/coпtractelor iпdiсаlе afost respectat (шсерЛdпd cazarile prevdzate de art. 32 im. ril ai Legii пr. I31 diп 3ialie 20I5 priviпd achiziliile publice ), рrесum qi сй iп cazul depuпeiti coпtesta|iilor qi/sau recep|ioпdrii rapoartelor demопitоriхаrе, acestea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопutе.

РriП РrеzеПlа dore de seatnii, grupul de lacra репtrч achizi|ii соt,fпmd colectiladiпea desfdsurdrii procedarii deachizi|ie,Iapt репffа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederiior tegule tп vigoore.

Conducitonrl grupului de lчсru репtru achizi{ii:

а, СоZЭi,* Ре а' uQ_e
(Numе, Рrепumе)
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 109/22 din  19.10.2022  
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 din carne în bucăți”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale 

Cod CPV 15100000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661512904000 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661512904000?tab=contract-notice 
Data publicării: 26.08.2022 

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) 2 233 000,00 

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) - 
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 3 ofertanți: 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661512904000
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Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Carnprodlux” 1014600022000 Coteleaneț Iulia 
2. SRL „Moravix” 1014600014357 Morari Rodion  
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 
„Carnprodlux” 

SRL 
„Customagic” SRL „Moravix” 

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

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

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

DUAE Documentului Unic de Achiziţii 
European 

prezentat prezentat prezentat 

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

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

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

prezentat prezentat statut „în așteptare” 

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

prezentat prezentat statut „în așteptare” 

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

prezentat prezentat statut „în așteptare” 

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

1. La loturile „Conserve din carne de bovină (ambalaj:200 - 240 gr.)” și „Conserve din carne de 
porc (ambalaj:200 - 240 gr.)”, unicul ofertant este SRL „Customagic”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrelor, prezentate de către 
operatorul economic SRL „Customagic”, s-a constatat că, acestea corespund cerințelor solicitate de 
către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Suplimentar, autoritatea contractantă a 
efectuat investigațiile de laborator, în urma cărora s-a confirmat corespunderea produselor ofertate cu 
produse ce urmează a fi contractate. Astfel, reieșind din necesitatea stringentă de asigurare a 
efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu produse alimentare, se propune 
achiziționarea loturilor „Conserve din carne de bovină (ambalaj:200 - 240 gr.)” și „Conserve din carne 
de porc (ambalaj:200 - 240 gr.)”de la operatorul economic SRL „Customagic”.  

2. La loturile „Conserve din carne de bovină (ambalaj: 450 – 550 gr.)” și „Conserve din carne de 
porc (ambalaj: 450 – 550 gr.)”, prețurile cele mai scăzute au fost propuse de către ofertantul SRL 
„Carnprodlux”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a 
mostrelor, prezentate de către operatorul economic SRL „Carnprodlux”, s-a constatat că, acestea 
corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. 
Suplimentar, autoritatea contractantă a efectuat investigațiile de laborator, în urma cărora s-a confirmat 
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corespunderea produselor ofertate cu produse ce urmează a fi contractate. Se propune achiziționarea 
loturilor „Conserve din carne de bovină (ambalaj: 450 – 550 gr.)” și „Conserve din carne de porc 
(ambalaj: 450 – 550 gr.)”, de la operatorul economic SRL „Carnprodlux”. 

 
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 

Conserve din 
carne de bovină 
(ambalaj:200 - 240 
gr.) 

SRL „Customagic” 506650,00 3000,00 + + 

Conserve din 
carne de bovină 
(ambalaj: 450 – 550 
gr.) 

SRL „Carnprodlux” 1008000,00 
7000,00 

+ + 

SRL „Customagic” 1010500,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Moravix” 1096900,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
Conserve din  
carne de porc 
(ambalaj:200 - 240 
gr.) 

SRL „Customagic” 419900,00 3000,00 + + 

Conserve din  
carne de porc 
(ambalaj: 450 – 550 
gr.) 

SRL „Carnprodlux” 814800,00 
7000,00 

+ + 

SRL „Moravix” 866250,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Customagic” 872725,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

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

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

Data 
solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 

15.09.22 
SRL „Carnprodlux” Solicitarea clarificărilor la documentele 

obligatorii, documentelor justificative. A prezentat informațiile solicitate. 

SRL „Customagic” Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii, documentelor justificative. A prezentat informațiile solicitate. 

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

- - 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și unitate 
de măsură  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
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Conserve din carne 
de bovină 
(ambalaj:200 - 240 gr.) SRL „Customagic” 

3000,00 168,88 506650,00 607980,00 

Conserve din  
carne de porc 
(ambalaj:200 - 240 gr.) 

3000,00 139,97 419900,00 503880,00 

Conserve din carne 
de bovină 
(ambalaj: 450 – 550 
gr.) SRL „Carnprodlux” 

7000,00 144,00 1008000,00 1209600,00 

Conserve din  
carne de porc 
(ambalaj: 450 – 550 
gr.) 

7000,00 116,40 814800,00 977760,00 

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 „Carnprodlux” 
06.10.2022 prin e-mail SRL „Moravix” 

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 „Carnprodlux” - 14/758  19.10.22 15131000-5 1822800,00 2187360,00 23.12.2022 
SRL „Customagic” - 14/759  19.10.22 15131000-5 926550,00 1111860,00 23.12.2022 

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

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
 

 



model-tip

DARE DB SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.13 din 19..10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primdria comunei Grf,tiesti
Localitate S. Grdtiesti. mun. Chisindu

IDNO 100760i010219
Adresa Str.Stefan cel Mare 72. s.Gr[tiesti. mun.Chisinlu
Numir de telefon 022-45 t23 t, 022-4 5 125 4

Numir de fax 022-451231

E-mail orimsratiesti@smail.com. ana.balan.63 @,mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Mardare Victor,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate r Cererea ofertelor de prefuri V Licitalie deschisl
rAltele: ilndicatil

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

Bunuri n Servicii n Lucrdri V

Obiectul achizi(iei Lucriri la -Reconstrucfia Centrului
administrativ-cultural din comuna Grltiesti"

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
oroceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrpl
p ortal ului guv ername nt al www, mt e n4e r. gov. m d)

Nr: 21063323

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD- 1662 726480313
Data publiclrii: 09.09.2022

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

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

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

https ://gratiesti.md/wp-
con tent/u pf ords/2022 I 06/planul-de-achizitii.pdf

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:07.09.2022
Link-ul:

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie nlicitatie
electronici rCatalos electronic

Sursa de finan.t4rre V Buget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe: rAlte surse: fBusetul Locctll

1



Valoarea estimati (lei, Jdrd TVA) 6 358 941,67 lei

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clari/icdri)

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinttr a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta(ia de atribuire

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

5' Pf,ni la termenul-limitl ( data 30.09.2 022, ora 14.00), au depus oferta 4 ofertanfi:

Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate decltre operatorii economici:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
specificatiei

tehnice

Propunerea
financiari

DUAE

P*rr"tttSRL Anadem-
Construct

prezentat prezentat

SRL Comod
Construct

Pe SITE sunt
ascunse

prczentat Pe SITE
Sunt ascunse

Verilarproiect SRL Pe SITE sunt
ascunse

prezentat Pe SITE
sunt ascunse

Fabianca SRL Pe 5lIL, sunt
ascunse

prezentat Pe SITE
sunt ascunse

(lnforma\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, nepreTentat, nu corespunde (tn cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinleror an ,otifirirr))--

7 ' Informaf ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfete solicitate:

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

llndrcalt sursa utilizatd;i data publicdriiJ

r€rmen-umtm oe oepunere;i deschidere a
ofertelor prelungit (iupd ca)

[Indicayi numdrul de ziteJ

Denumirea operatorului economic

SRL Anadem-Construct 1010600007784
SRL Comod Construct 1017600015458 Beian Aculina
Verilarproiect SRL Stavinskaia Valentina
Fabianca SRL Botolin Victor



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
(ftra

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
LOTUL nr. I
Lucrlri la *Reconstruc{ia Centrului
administrativ-cultural din comuna
Grltieqti"

SRL
Anadem-
Construct

4s20322.53 BUC. T +

LOTUL nr. I
Lucriri la -Reconstruclia Centrului
administrativ-cultural din comuna
Gritieqti"

SRL Comod
Construct

4729166,38

5591 108,86

6129550,71

BUC.
Pe SITE sunt
ascunse

Pe SITE sunt
ascunse

LOTUL nr. I
Lucriri la -Reconstrucfia Centrului
administrativ-cultural din comuna
Gritiesti"

Verilarproiect
SRL

BUC.

BUC.

Pe SITE sunt
ascunse

Pe SITE sunt
ascunse

LOTUL.nr. I
Lucrlri la *Reconstruc{ia Centrului
administrativ-cultural din comuna
Gritiesti"

Fabianca SRL
Pe SITE sunt
ascunse

Pe SITE sunt
ascunse

* In cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de'catificare" qi "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin; ,, * " tn cazul corespun;erii ;i prin ,, _,, tn cezul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea preluiui anormal de scizutl s-a solicitat:

Informafia solicitati

operatorului economic06.10.2022,
Scrisoarea
nr.52l din
06.10.2022

SRL
ANADEM-
CONSTRUCT

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

La data de
07.10.2022
ofertantul SRL
Anadem-
Construct. a
prezentat
la sediul
Primariei com.
Gratiesti toate
actele solicitate
pe support de

scrisoare de
garan{ie,
precum ci
Firma sus-
numita va
executa
lucrlrile incluse
in caietul de
sarcini in suma
declaratd la
concurs.

9. Ofertanfii respin$i/descalificafi:

Denumirea operatoruluiiconomic Motivu I respi ngerii/d-scalifi cn riiSRL Comod Construct



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11.. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre[ul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul tn care ofertele nufost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14' in urma examiniri, evalu[rii gi comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie public[/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

In temeiul art. 71 alin. lit

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
m5surtr

Pre{ul unitar
(fnrI TVA)

Pre(ul total
(ftrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)Lucriri la -Reconstrucfia

Centrului administrativ-
cultural din comuna
Grdtiegti"

SRL
Anadem-
Construct

I buc. 4s20322.s3 4520322,53 5424387.04

Argumentare:



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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Anadem-Construct 11.10.2022 I e-mailJ

SRL Comod Construct 11.10.2022 I e-mailJ

Verilarproiect SRL r1.10.2022 I e- mailJ

Fabianca SRL 11.10.2022 I e- mailJ

(Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de agteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privindachiziliile publice, inclusiv atermenelor de asteptare, se efectueazdln conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadrir incheiat:

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizifie publicl au fost aplicate criterii tte durabilitate Ei s-a
incheiat contract/contracte pentru lotAoturi pentru care au fost aplicate criterii de durabititate):

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

(DA/NU) NU

Valoarea de achfzifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilorBentru care au fost anlicate criterii de (indicayi suma cu TVA)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimati a contractului este

mai mici decdt pragurile prevf,zute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice sVsau fax n
D 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax r

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute la arI.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicbrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

fdrl TVA

:,,
inclusiv
TVA

SRL
Anadem-
Construct

Cu capital autohton 84 19.10.2022 45200000-9 4520322,53 5424387.04 31.12.2023



durabilitate (lei MD):

codut cPV al lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate: 19.

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de d urabilitate:

20. Pre{ul cel mai scizut I
21. Costul cel mai scizut I
22. Cel mai bun raport

calitate-pref I
23. Cel mai bun raport

calitate-cost I

Prin prezenta dare de seamd, grupu! de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea
conttsctalui/contractelor indicate ofosi respectat (exceptilnd cozurile prevdzute'di art 31 alin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice ), precum ;i cd ii cazul depunerii contestilli;br Si/saarecepliondrii ropoartelor de monitorizare, aceosteo aufost exnminate;i sotugionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentra ochizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achiziQie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pievederitor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

*



 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. _____07______ din ____17.10.2022_________ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament si Reabilitare 
pentru Copii de Virsta Frageda 

Localitate mun. Chisinau  
IDNO 1007601001363 
Adresa str. Cosmescu,51   
Număr de telefon 022737022 
Număr de fax 022721538 
E-mail centruldeplasament@mail.ru 

Adresa de internet  
Persoana de contact Contabil sef -Tvetov Angela,067431447 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Diverse produse alimentare pentru anul 
2022 

Cod CPV 15800000-6 
 

Valoarea estimată a achiziției  1956000,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21046584 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1636556384220 

Data publicării anunțului de participare  
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 

24.12.2021 

Denumirea operatorului economic  Credoprim SRL 
 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Credoprim SRL 
(Contractul nr. 13 din 03.01.2022) 
 

 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru  Credoprim SRL 

Fără TVA: 537469,27 lei 
Inclusiv TVA: 586723,20 lei 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605702180410


Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 03.01.2022-31.12.2022

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

Tipul modificarilor Micsorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicafi]

Temeiul juridic hotararea grupului de lucru pentru achizitii al 
Centrullui de Plasament §i Reabilitare pentru 
Copii de Varsta Frageda nr. 29 din ”05” 
octombrie 2022

Cresterea pretului in urma modificarii (dupa 
caz)

[Se va indica daca se utilizeaza prejul actualizat al 
contractului de achizitii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioara a contractului de 
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz)

[Se vor indica toate modificarile operate anterior 
fi valoarea acestora]

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura si amploarea lucrarilor, natura fi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si 
amploarea serviciilor)

Micsorarea contractului cu suma:
1. Credoprim SRL - 17250,00 lei (Sapesprezece mii doua sute cincizeci lei 00 bani), 

suma totala - 569473,20 lei (Cinci sute sasezeci si noua mii patru sute saptezeci si 
trei lei 20 bani)

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru)

1. Analizind soldurile contractelor si nesesitatile de consum a produselor alimentare 
pentru anul 2022, s-a decis de a micsora cantitatile la unele pozitii de produse.

VII. Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru nr._29_din 
06.10.22_a fost incheiat acordul adiponal privind Micsorarea valorii contractului.

M- n 7 :----------------

Denumire operator 
economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain

Nr. si data acordului 
aditional

Valoarea modificarilor (dupa 
caz)

Fara TVA Inclusiv TVA

Credoprim SRL Autohton Nr.2/13 06.10.20^2 ' 15972,50 17250,00

(Nume, Prenume)

Publice: тип. Chipnau, §os. Htncefii, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap(gfender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: тип. Chipnau, bd. Stefan cel Mare p Sfdnt, 124 et. 4;

(te^022'fa20-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
4ЦЛ
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http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


1 
 

 
DAREA DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.       130/22  din   19.10.2022 
 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa Mun.Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE, 022-25-22-09 vitalie.rohac@army.md  
 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) 
Procedura de achiziţie repetată(după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru Bunuri 

Obiectul de achiziţie Autoturism, conform necesităţilor Armatei Naţionale 
Cod CPV 34110000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1665144940792 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1665144940792?tab=contract-notice 
Data publicării: 07.10.2022 

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

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 700000,00 
 
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:conform SIA “RSAP” 
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului - 
Data transmiterii - 

 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
Rezumatul modificărilor Nu au fost 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

nu 

 
5. Până la termenul-limită (data 17.10.2022, ora 11:00), a fost depusă 1 (una) ofertă: 

 
Nr. 

Denumirea operatorilor  
economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

1 DAAC Auto SRL  1006600006098 Maxim BUZDUGAN 

http://www.mtender.gov.md/
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6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
DAAC Auto SRL 

Documentele ce constituie oferta  
Specificaţii tehnice prezentat 
Specificații de preţ    prezentat 
Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA prezentat 
Formularul standard al DUAE 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 

Declaraţie privind experienţa în livrarea modelelor propuse de minim 5 
ani şi experienţa de întreţinere şi reparaţie a modelelor propuse sau 
similare de minim 5 ani 

prezentat 

Declaraţie privind accesul la piese de schimb pe teritoriul Republicii 
Moldova prezentat 

 
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

 Denumirea bunurilor 
solicitate 

U/M Canti-
tatea 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Valoarea 
estimată 

fără TVA 

Preţul 
ofertei 

(fără TVA) 

C
or

es
pu

nd
er

ea
 c

u 
ce

ri
nţ

el
e 

de
 c

al
ifi

ca
re

 

C
or

es
pu

nd
er

ea
 c

u 
sp

ec
ifi

ca
ţii

le
 te

hn
ic

e 

1. Autoturism buc 1 DAAC Auto SRL 700000,00 628250,00 + + 

 
Constatări/Comentarii: 

- Pentru lotul nr. 1 unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic DAAC Auto SRL, aceasta 
corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru lotul dat. 

 
8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinţele 
stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu au fost 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu au fost 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot        
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut   
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Nr 
Denumirea 
bunurilor 
solicitate 

Denumirea operatorului 
economic U/M Canti-

tatea 
Preţ unitar 
fără TVA 

Preţ total 
fără TVA 

Suma 
ofertei 

(cu TVA) 

1 Autoturism DAAC Auto SRL buc 1 628250,00 628250,00 628250,00 

 
Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 
Denumirea operatorului 

economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

DAAC Auto SRL 18.10.2022 SIA RSAP şi e-mail 
Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice. 
 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
Comentarii: 
Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
 
17. Contractele de achiziţie încheiate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 DAAC Auto SRL 
Cu capital 
autohton   14/762 19.10.2022 34100000-8 628250,00 628250,00 30.12.2022 

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

mailto:natalia.croitoru@army.md


DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice

Nr. 100/22 din 24 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Procuratura General5 \gpqblslL lv!q!!!ev4

Localitate mun. Chi$iniu

IDNO 100660100386s

Adresa bd $telan cel Mare Ei Sfa41.Z3

Numir de telefon 022828373

Numir de fax 0228283',74

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:

Licitatie Deschisd

Bunuri

f"hnlcd de "tlc"l
30200000-l

-.'-.*-'-ipul obiectului contractului de acbizi{ie/
qcnrdrrlrri-cadru ,

Cod CPv

hups ://mtender. gov.md/tenders/ggdg:blvr!!Pl:
MD-1661330765 ls6
fteta nrrhlicirii: conform SIA RSAP
qchiziti i mdPlatforma de achizi{ii pqDliSg-lqqluela
Da

Link-ul catre planul de achizitiipublrce publlcat:

htto : I I pr o cur itur a.mdl file I 2022-0 l - 1 4

Plan achizittt2.A2gJf
nr.66122 din 12 iulie 2022

hrt ps://tender. gov.md/ro,fo aP

Rrqet de stat

2 665 000,00V"lt *" *tt."ti fl"r, fdrd TVi)-

3. Clarificlri privind documentatia de atribuire:
(Se va compleia in cazul tn care au fost solicilate clariJicdri)



Data solicitirii
clarificirilor

26.08.2022

Denumirea operatorului
economic
Expunerea suceinti a
solicitirii de clarificare

gunu;;t Vom fi foarte recunasaatori dacd o sA adAugati caiet de sarcinii'

sDecificatia tehnica in format word. Acest lucru ajutl semnificativ agentul economic

in preluciarea ofertei comerciale, elimin6nd neajunsurile qi erorile la specificarea

parametrilor solicitati. ConsiderAm aA fiecare agent economic merge in intampinarea

Dvs in demonstrarea unui formular electronic documentelor necesare in cazul

intocmirii unui contract de fumizare. Mullumim anticipat!

Expunerea succinti a

rispunsului -Bunu 

rira. Coi"tul de sarcini (anunt de participare) regasili in Documentalie standard'

format Word. aare a fost ata$at.

29.08.2022Data transmiterii

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

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

Termenlimiti de depunere Pi deschidere
a ofertelor prelungit (duPdegL-

5. Pini la termenul-limiti (data 28 septembrie 2022, ora 10:00 ), au fost depuse 3 oferte:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatiiiadministratorii

S.A..Accent Electronic" 1003600023124 Eugeniu Cobila$

S.R.L..BTS PRO" 100860006156s Bogdan Gnj!4q

S.R.L..Triomac" 1006606001224 Sergiu Sleptov

6. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE

prezentate de citre operatorii e9ot19-tg

Denumirea oPeratorului economic
Denumire document

S,A,,Accent
Electronic"
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezental' rcp!9394!!!: ttu

Garanlie de bun6 execuJie (se

stabilegte procentual din Prelul
contractului adiude



ftde se va indica tn conformitate cu cerinlele
'dii 

docume)tayia de atribuire Si se va conseina prin: prezentat, neprezentdt, nu co,respunde (in

cazul cdnd doiumentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Lot 1:

Computer de

birou

S.A, Accent
Electronic"

7t8 407,4r
'70

f +

S.RL,,BTSPRO" 743 242,50 J-

Lot2z
Dispozitiv
multifunclional
laser monocrom

S,RL,,BTS PRO" 1 689
946,00

145
_t-

Lot3i Unitate
de stocare cu
cdpqcitatea I
TB

S.RL "Triomac" 44 500,00

)U
'1- f

S.R.L 'BTS PRO" s0 325,00
+

Lot 4: Unitate
de stocare cu
capacitatea 2
TB

S.R.L "Triornac" 39 450,00

30
'r

S.RL "BTS PRO" 41 085,00
'r -t-

Lot 5z Sursd de

alimentare
neintreruptibild

S.RL"BTSPRO" 48 510,00

30

+

S.A,, Accent
Electronict'

s5 000,00 'r -!

S.RL "Triomac" 59 700,00 'r +

Lot 6z Aparat
de fotoprafiat S.R.L'BTS PRO' 32934,00

I .r .r



* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei frnale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu
specificaliile tehnice" , se va consenna prin: ,,+" in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul
necorespunderii)

8, Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusive justificarea prefului
anornal de scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanlii respinEi/descalifi ca{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru mai multe loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut

12. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate rcpetat)

13. in urma examinlri, evaluirii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicl/acordului-cadru:

Da
ta. ,,.:r . r ,, 

rlfarmafiaqolicilefn, ' gp-gra(Qrufqi ,,
).. . :, .: ..:r... .'

1 S.A"
Accent
Electronic"

Procuratura Generald a solicitat
clarificdri la Lot. I "Computer de
birou", pozilia memorie RAM este

2*8GB DDR4-3200 GOODRAM qi nu
este compatibild cu placa de bazd
Asrock 8450 Pro4 R2.0, conform
informaliei indicate pe pagina oficialI
a producdtoru lu i pldciide baza
(ht t p s : //www. as r o c k. c o m/ MB /A MD/ B 4
50%20Pro4)

Rdspuns de la S.A,, Accent Electronic",
nr. 58/22 din 04.10.2022:
Procesorul oferit este AMD RyzenrM
3PRO 4350G qi este din generalia Renoir
cimpul nr.4 din parametrii tehnici de pe
site-ul producdtorului : F orme r
Codename "Renoir". Reegind din
aceasta, se constatA cd toate
componentele sunt totalmente
comoatibile intre ele.

I ,l .'



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

nr.93122 din 05 octombrie 2022:

hr,-131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice)

ra 
.de 

attibuire desPre deciziile
'iriri,iii i" ti*u pentru acniiilff se rittzeaz.d.ti 

.conformitdte 
cu prcve(Ierile art. 31 al Legii

S.R.L "Triomac" 06 octombrie 2022

O?;.to.b.i"r022

Scrisoarea de informare
nr.26-9d122-66

S.R.L "BTS PRO" Scrisoarea de informare
nr.26-9d122-65

15. Termenul de tare pentru incheierea contractului:

ffii-pe"nt Cakuloreo termenelor prevdzute de Legea nr. 131

din3iulie20I5privindachizi|iilepublice,inclusivatermenelortled$teptare,seefectuedzdin

7 6 
"il" 

in 
"urul 

transmiterii comunicirii

ce electronice qVsau fax

cazul in care valoarea estimati a
contractului este mai mici decit pragurile
prer'lzute la art.2 atin' (3) al Legii nr' 131

din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice 1fib t. ."rtt t"t*nsmiterii comunicirii prin
loace electronice qi/s3u fal !

ii 
"il. 

in-cu"ul t*nsmiterii comunicirii prin

loace electronice gi/sau fax n
cazul in care valoarea estimatl a

contractului este egali sau mai mare decit
pragurile preYlzute la art. 2 alin. (3) al

Leeii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
iG-"ir" in "o^l 

n.t.ansmiterii comunicirii prin

mijloace electronice qi,/sau fax a



confomitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codalui
Civil al Republicii Moklova),

16. Contractul de achizifie/acordul-cadru lncheiat:

l1.Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completea4d
doar tn cazul ln care la procedara de achizilie publicd au fosl aplicate oilefii de durabililate Si
s-a tncheiat conbact/contracte pentru lot/lolwi pentru care au fost dplicole criterii de
durabilitatd:

tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd ca4,urile prevd4ute de

art. 32 alin (3) al Legii nn 131 din i iulie 2015 prtvinil achiziliile publice ), precum gi cd tn
cazul depunerii conlesta(iilor Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost
examinate Si solulionala

Preqedintele grupului de lucru pentru
Marcel DIMITRA$

Prin prezenta darc de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptarc pentra

idffi$
K:X;s{:*



DARE DE SEAMA
de аtriЬuiге а contractului de achizi[ii publice п
de iпсhеiеrе а acordului-cadru u
de апчlаrе а procedurii de atribuire tr

1

Nr.ldin 19"l0.2022

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапti:

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Dепчmirеа autodtЁtii contractante lMSP lnstitutul de МеdiсiпЁ Urgепtё
Localitate Мuп, Chisin5u
lDNo 1 003600152606
Adresa
Nчmйr de telefon
Nчmir de fax 022-250_в09

E-mail oficial achizitii@urgenta, md

Adresa de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefon, е-
mаil)

Moisenco cristina

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate и Licitatie deschisi псеrеrеа ofertelor de рrе{чri пАltеlе
lndicatil

Procedura de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr: ----
Tipul obiectului contractului de achizitiel acordului-
саdrч

Bunuri п servicii п Lчсrёп п

0biectul achiziliei Produse аlimепtаге (blocul аlimепtаг) p.u lunile осtоmЬriе-
dесеmЬriе 2022

Cod CPV 15800000-6

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
pIocedurii dё atribuire (iп cazul aplicёrii altor
procedui dесёt licfia|la deschisЁ)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va indiъ din cadrul
pottal ulu i guv еm аmепtаl www. mtепdеr, q оv, m d)

Nr: ocds-b3wdp'|.MD-1 662541 657950/21 063028
Link-ul: https://mtender,gov.md/tendeБ/ocds-b3wdpl-MD-
1 66254'1 657950?tab=contгactnotice
Data рчЬliсёгii: 07,09.2022

Platforma de achizitii publice utilizati п achizitii.md: п e-licitatie,md; D yptender.md

Procedura а fost iпсlчsЁ iп рlапчl de achizi(ii
publice а autoritёlii contractante

пDа пNu
Link-ul сёtrе planul de achizi(ii publice publicatl

https://www.urqenta.md/1 81 1 202'1 084240,pdf

Апчпt de intentie publicat iп ВДР (dupa caz) Data: ВАР пг.73 din 21.09.202l

Link-ul:
httpS://tender, gov.md/ю/system/fi les/bap/20 1 4/Ьар_пr_73_0. pdf

Tehnici ýi instrumente specifice de аtгiЬчirе
(duрd caz)

пАсоrd+аdru пSistem dinamic de achizi{ie пLicita{ie
еlесtrопiсё пСаtаlоg еlесtюпiс

Sчrsа de fiпап!аrе лВчgеt de stat; пBuget CNAM; пВчgеt CNAS; oSurse exteme;

пАltе SUБе: Iproplr,/
Valoarea estimatЁ (lei, fёrа NД) 1 404 420,00

str. Toma СiоrЬё.1

022-250-809

l



Data solicitirii clarif iсйrilоr
Denumirea opratorului economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de clarificare
Ехрчпеrеа succinti а risрчпsчlчi
Data hansmiterii

3. clarificari рriчiпd documentatia de atribuire:

(Sе va соmрlеtа iп cazul iп care ач fost solicitate clarificёri)

4. Modificiri operate iп documentalia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп саrе au fost operate mоdifiсёri)

lndicati sursa utilizatё si data publicёrii]

!ndicati пumёrul de zile]

5. Pini la tеrmепчlJimitЁ (data 28.09.2022, ora 08:00) , au depus oferta 14 (paisprezece) ofertanli:

100360202в938

10,1060002103в
10106000з 1257

1014600029375
1014600037741

10106000101 1 1

1 0166000077,19 Aexei псl

1 01060900з033 Апdrеi Fегfеtсhii

1 0036070,1 1922

6. lnformalii pdvind ofertele depuse s,i documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de catre
opeгatorii economici:

Dепчmirеа operatorulUi осопоmiс

рrеZепlаl
prezentat

prezenlat

ргеzепtаt

рrеzепtаl
prezental

prezental

уеZепlаl

рrеZепlаl
prezenlal

2

Rezumatul modificЁrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрё caz)
Termen-limiti de depunere si deschidere а
ofertelor prelungit (duрё caz)

Nr, Dепчmirеа operatorului economic Asocia!ii/
administratorii

1 V А Struc SRL I Struc Veaceaslav
Vadim Calugher

3 Delmix Рrim SRL Galina Dilan

4. SRL Prodagrokade Viсtоr Сеар а

5 SRL Baquette I Svetlana Curdova

6 Leonid colcev
1003601 00,]929

tрс ,,IVARO"SRL 1002600044090 сеmоrtап valentin
1002600003745

SRL Grееп Рrоd 101360000в494 Tatiana Bunescu
ьл ur Регlа ] 002600047714

8

10.

11.
12, Sc "VlLц PRoDoTTl, S.R.L А1

13. ЕсоВiо-Grчр
14. SA FаЬriса de Unt din Floresti ] Andrei Grigoras

Denumire document
Documentele се constituie ofeda

(Se иа солsлпла рr,;л; prezentat, перrеzепtаt, пч соrеsрuлсlе)

Рrорчпеrеа tehnica V А SГUC SRL
SRL Nobil Prest
Delmix Рrim SRL
SRL Рrоdаgrоtrаdе
SRL BagUette

SRL DorianiS &со
tрс ,,lVARO, SRL
casa de come( Vita SRL
SRL Grееп Ргоd SRL
SA АUgчr Реrlа prezental

lDNo

2, SRL Nobil Prest

SRL Produse de Familie

Stepan Buqaт. SRL Dorianis &Со

Rоmап Mesiniо Casa de Come( Vita

Ana-Lucia Gheorqhita

SRL РгоduSе de Familie



Sc "VlLLA PRoDoTTl" S.R,L, prezentat

ЕсоВiо-GrUр SRL prezentat

SA Fаыiса de Unt din Floresti prezentat

Propunerea fiпапGiаЁ V А Struc SRL yezenlat

SRL Nobil Prest prezentat

D8lmix Prim SRL prezentat

SRL Prodagrotrade yezentat

SRL BaoUette prezentat

SRL ProdUSe de Familie prBzentat

SRL DorianiS &со prezentat

Fрс ,,lVARo" SRL prBzentat

Саýа de Соmе( Vita SRL prozeпtat

SRL Grееп Prod SRL prezentat

SA Аuquг Регlа prozentat

Sc ,VlLц рRоDопl, S.R,L, prezeпtat

ЕсоВiо-Gruр SRL prezenlal

SA FаЬdса de Unt din FlоrеSti prezenlal

0uАЕ V А Stгuс SRL prezentat

SRL Nobil Prest prezentat

Delmix Prim SRL prezentat

SRL Prodagrotrade prezentat

SRL BagUette prezentat

SRL ProduSe de Familie рrеzепtаt
SRL DodaniS &со prezentat

Fрс ,,lVARo" SRL рrеzепIаt

casa de соmеrt Vata SRL prezenlal

SRL Grееп Prod SRL prezenlat

SA АUgUг Реrlа prezentat

Sc "VlLLA PRODOTTl" S,R,L. prezental

EcoBio-Grup SRL preZentat

sA Fаьriса de unt din tlогеsti prBzentat

Gаrапtiа pentru ofeIti
(duрё caz)

V А SГUC SRL рrеzепtаl

SRL Nobil Prest pr'zenlal

DelmiX Рrim SRL yBzentat

SRL Рrоdаgrоtrаdе prozeпtat

SRL BaqUette рrеzепtаt

SRL РrоduSе de Familie рrеzепtаt

SRL DоriапiS &со prezentaI

Fрс ,,lVARo, SRL prezentat

CaSa de Соmеrt Vita SRL prezentat

SRL Gгееп Рrоd SRL рrеzепtаt

SA AugUr Реrlа prezenlal

Sc ,VlLц рRоDопl, S,R,L рrеzепtаl
EcoBio-GrUp SRL prezentat

SA FаЬriса de Unt din Floresti рrаzепlаt

Documente de calificare
Se va сопsmла рriл: prezentat, neprezentat, пч corespunde

Dovada inгegistririi peвoanei iuridice, iп
conformitate cU prevederile legale din tara in
care ofertantul este stabilit

V А Struc SRL prezentat

SRL Nobil Preýt prezenlat

Delmix Ргim SRL prezentat

SRL ProdaqroГade preZentat

SRL BaOuette prezentat

SRL ProduSe de Familie yezentat

SRL DоriапiS &со prezentat

Fрс ,,lVARo, SRL prozentat

casa de come( Vita preZenlat

SRL Grееп Ргоd prezentat

SA Ачqur Реdа prezentat

Sc ,VlLц рRоDопl, S,R.L рrеzепtаl

3

I

I



EcoBio-GrUp SRL
SA FаЬriса de Unt din FIоrеsti

Autorizatie sanitar-veteainari de fUnctiona]e
pentru unitatea de trапSроrt 9i certificat
sanitar.vete]inar (р/ч produвele de origine
апimаlа)

SRL Nobil Prest

SRL РгоdUSе de Familie

SRL Baguette

SA АUgur Реrlа
Sc "VlLLA PRoDoTTl" S.R-L
SA FаЬriса de Uпt din Floresti

Autorizatie saniИr-vete]inari de fUnGtionare а
oferlantului зач ce]tifi cat de iпIеgistrаге
oficiala pentru зigUrапtа alimentelor (iл

conlormitab сч gепчl de actyitate)

V А Stгuс SRL
SRL Nobil Prest

Delmax Рrim SRL
SRL Рrоdаgrоkаdе

SRL Baauette

SRL Ргоdчsе de Familie

SRL Dorianis &со prezenlat

prezenlat

рrеzелlаt

рrе2епlаl
prezenlat

yezenlat
prezenlat

prezenlat

prezenlat

prezentat

prezentat

prezentat

prezenlal

Ерс,,lVARo"SRL
CaSa de Соmе( Vita SRL
SRL Grееп Ргоd SRL
SA AUqur Реrlа
Sc ,VlLLA PRoDOTTI, S,R,L
EcoBio-Grup SRL
SA FаЬriса de Unt din Floresti

confirmare рriп deljne.ea stocului, de griц

песеsаr indeplinirii сопlrасtulчi ре о

регiоаdЁ de сеlрч!iп 10zile (panificalie)

V А Struc SRL
SRL Nobil Prest

Delmix Рrim SRL
SRL Ргоdаqrоtrаdе

SRL BagUette

ceftifi cat privind dфпеrеа
laboratorului/contract сч laborator atestat plu

efectua]ea сопt]оlцlчi реппапепt азчрrа
calititii contract cu азеmепеа laborator,

v А StгUс SRL
SRL Nobil Prest

Delmix Рrim SRL
SRL Ргоdаgrоtrаdе

SRL Baguette

SRL ProdUSe de Familie

SRL DorianiS &со
Fрс ,,lVARO, SRL Nu este cazu]

CaSa de Соmеr! Vita SRL
SRL Grееп Рrоd SRL
SA АUqUr Реdа
Sc "VlLц PRoDOTT|" S.R,L
EcoBio-Grup SRL
SA FаЬriса de Unt din Floresti

рrеzепlаl

prezontat

prezental

yezental
prezeпtal

certificat de calitate 9id€ рrочепiепЁ а
materiei prime (faina/ qdu)

SRL Dогiапis &со

certifi cat de caliИte/conformiИte ýi
inofensivitate (СЕ sau alternativ) саrе
сопfi rmi calitatea Ьчпчlчi oferit.

V А StгUс SRL
SRL Nobil Prest

DelmiX Prim SRL
SRL Ргоdаqrоtrаdе

SRL BaaUette рrеZепtаl
prezentalSRL ProduSe de Familie

SRL DorianiS &со prezenlat

Fрс ,,lVARO" SRL neprezent8l

саýа de соmе( Vita SRL prezenlal

SRL Gгееп Prod SRL prezenlat

prezenlatSA АUgчr Реrlа

Sc ,VlLLA PRoDOTT|" S,R,L
EcoBio-GrUp SRL
SA FаЬгiса de tjnt din FlогеSti

prezenla!

рrеzепlаt
prezentat

prezental

prezental

prezentat

рrеzепlаt
prezenlat

рrеzепtаl

рrеzепtаt
prezentat

prezenlat

рrеzепlаt

prezenlat

prezenlat

4

рrеzепlаl

I



(lпfоrmаliа privind dепumirеа dосumепtеlоr prezentate se va indica iп conformitate сч ceintele din documentalia
de аlrlЬиirе si se va сопsеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаt, лч соrеsрuпdе (iп cazul сёпd dосumелfчl а fost
prezentat, dar пч соrеsрuпdесеiп|еlоr de calificare))

7, lпfогmа!iа privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr cu cerintele solicitate:

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа

орегаtоrчlчi
economic

Pre!ul
ofertei
(fёrё

TVA)-

cantitate

9i
unitate

de
misчri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
сч

specificatiile
tehnice

1. Arnaut

VA StrucsRL
в 670,00

600i k9

Теrmепul de livrare пU coreýpunde cu cerintele
solicitate (а fost Solicitat la 1 iп Sарlбmiпа, s-a

oferit 3 огi ре lUпё)

SRL Nobil Рrеst 8 700,00

Delmix Ргim sRL 9 990,00

SRL Ргоdаqrоlrаdе g 995,00

SRL Baauelle 12 402,00

2. Аграса9 (intreg) 9lefuit

V А Struc sRL
4 125,00

500i kg

ТегmепUldе liчгаrе nU согеsрUпdе cU с€гiпtеlе
solicitate (а foýt ýolicilal la 1 iп Sарtёmiпа, s-a

oferit З огi ре lUпЁ)

sRL Nobil Presl 4 300,00

SRL РгоdаqгоtIаdе 4 395,83

SRL BaOUetle 4 765,00

Delmix Рrim SRL 4 783,33

3. Biýcuiti сч ovaz
sRL Nobil Prest 17 950,00

600/kg
DelmiХ Ргim SRL 1в 900,00

SRL Рrоdааrоlrаdе 18 995,00

sRL BaqUetle 19 950,00

4. Biscuiti din tarite de gгiч
Dеlm х Рrm SRL 16 566,67

350/kg

oferta depaýeýte cU З0% surna еstimаtё

SRL Nobil РгеSl 17 179,17

SRL Baouette 18 609,50

SRL Prodaarotlade 19 250,00

5. Сасао pudra (пеаgrа)
SRL Nobil Ргеst 6 850,00

60/kg
SRL Baauette 7 600,20

Delmix Prim SRL 8 400,00

SRL Ргоdаqrоlгаdе 11 050,00

6. Саrпе de gЁiпа (pui cu fiефе.е
rapida)

ProdUSe de tamilie sRL 29 102,40

72o/kgsRL Nobil Plest 29 340,00

SRL ВфUеtlе з8 з97,60

7. carlof
Delm х Рr]m SRL 62 675,93

700/kgsRL NObi Presl 62 870,з7
sRL Prodaarolrade 64 814,81

8. Сеарi uýcaG
SRL Nobil Presl

1100,4(9DelmiХ Prim sRL 11 896,30

SRL Рrоdаqгоtrаdе 14 259,26

9. covrigei
SRL Nobil Prest

700/kg
SRL Рrоdаqrоlгаdе 16 851,85

Delmix Ргim SRL 18 083,33

sRL BaqUelte 19 38з,00

10. covrigei cu tarite de griu
sRL Nobi РrеSl 8 29ý,з0

350/kg
sRL Prodaqrolrade в 425,9J
Delm х Prm SRL 9 268,52

SRL Baqueite 10 696,00

1,1. chifle DonaniS & со sRL 4000/buc

12. covrigi сч suSan/mac
SRL Baquelte 41 400,00

3000buc

oferta depaýeýte о130% suma estjmaИ, а fost
ýolicital. 10фс Ambalat in фlвtebna individual,

cite 1buc, S{ oferit lа рафе1 de 200 gr,
SRL Prodaorotгade 72 222,а0

Delrn х Рг]m SRL 77 58з,зз

13. Magiun (paýterizat) d iп:
prune,mere,pomu$oare.

Fрс,,lVARO,sRL
11 490,00

500/kg

Liрýё cedjficat de lno|ensivitate,

calitate/confomitate, а fost solicitat Ьоrc€п de ,07l
kq s€ ofedt de 0,580

casa de Соmе( vita
SRL

1з 225,00

5

l0 898.,15

,lб 592.59

15 600.00



SRL Nobil Ргеst 13 750,00

РrоdаqIOtгаdе sRL 18166,67
Delm х Ргim SRL 18 430,56

SRL Baquette

GREEN PROD SRL 6 800,00
sRL Nobil РгеSt 7 250,00

ProdagIotIade S,R-L, 8166,67
casa de Соmе( Vita
sRL 9 000,00

SA AUqUI Реrlа 9 328,33

9 780 00

200/k9
14. Разti de rorii(25% зчЬStапli
uýcаtа)

Fрс lVARO SRL
SA Аuquг Реrlа
РrоdчSе de Familie sRL 132 312,50

15. c]evuýtidin са]пе de viti сч

9чпса пч mai рчtiп de 5%

SRL BaqUetle 152 250,00

1450/kg

ScvLц
PRoDOTTlS.R,L, 100 685,00

speci{ic€lie tehniф песопfоrmе ý necorcSpunderii
ýalamului DосlоБйiа ýi deasemenea перrеzелtаЕа
iпIогпЕliеi ргiчiпd comфzilia рюсепtUа]а solicitaИ а

salamului ofeфl
SRL Nobil PIeSt

106166,67

ýфcificatie tеhпiсё песопfоrmе ýi
песоrеsрчпdегii salamulUi Dосtоrsсаiа ýi
deaSemenea пергеzепtагеа informaliei p[ivind

compozilia ргосепtчаlЁ Solicitatё а salamulUi

ofeгtal

ýА АUqчг Регlа
Prod!Se de Fаmiliе SRL 118 625,00

16. salam "Doctoвcaia" calitate
sчреriоаrё

SRL Baquette 143 000,00

1300/kg

EcoBiGGrup SRL
sRL Nobil РrеSt 59 158,33

72 з25,8з
22900/Ьчс

1?. ОUi de gаiпа (dietetice,

рrоаsреtе)
Delmix Prim SRL
Ргоdаqrоlгаdе S,R L,

SRL Nobil РгеSl 6 700,00

v А StгUc sRL 7 002,00

De mix Ргim sRL 8 435 00

8 448 00

600/k9
18. crupe de grig

SRL BaqUetle

V А StгUс sRL 6 бв2,50

SRL Nobil Plest
SRL Ргоdааlоtrаdе 7 121 ,25
SRL BaqUette 7 719,30

19. Сrчре de griu

Delmix Prim SRL 7 742,25

81O/kg

sRL Ргоdаоrоtrаdе

SRL Nobil Prest 11 487,50

v А struc sRL 12 405,00

Delmix Рrim SRL 12 481,25

sRL Baquette 1з 200,00

750/kg
20. Сruре de mei

V А Struc ýRL 8 250,00

SRL Nobil РгеSl

SRL Ba0uette 9 530,00

De]rлix Рrim sRL v эьь,ь/

21. СгUре de огz

SRL РrоdаqIоtrаdе 15 208,3з

1000/kg

V А Slruc SRL 7 756,00

SRL Nobil PгeSt

SRL Рrоdааrоtrаdе 8 020,83
Delm]x Рrim SRL 9 257,50

ýRL Baquelte

22. crupe de роrчmЬ

9 394,00

700/kg

ýRL Nobii РгеSt

SRL Prodaarotrade 72 500,00
Delmix Ргim ýRL 79 666,67

2з. мапdаriпе

SRL Baauette 117 150,00

З000/kg

SRL Nobil РгеSI

Delrnix Prim SRL 71 700.00

sRL Ргоdаогоtгаdе 80 000,00

24. Portocale

sRL Baquette 117150,00

3000/k9

v А struc SRL 3 668,00

Рrфааrоtrаdе S,R.L.
SRL Nobil PIest 4 160,00

SRL BAGUETTE 4 з16,00

25, Fаiпа de griu, calitatea
superioari

DelmiX Ргim SRL 8 62з зз

400/k9

6

I

6 500,0(



26, Fructe uscate in aýortiment

рrчпе, реrе, mёrе, роmчýоаrё,

Delmix Рrim sRL
300,4tgSRL Nobil Prest 14 475,00

SRL Baquetle 14 844,00

27, Frunzi de dafin

Grееп Рrоd sRL 5,ш,00

4/kg

SRL Nobil Prest 593,3з

Delmix Ргim SRL 606,67

Рrоdаqгоtгаdе S R.L. 716,67

ýRL BaqUelle 733,32

28. FUlgide ovas

v А Slruc SRL 15 372,00

900/kg

SRL NObi Prest
sRL BaqUelte 17 811,00
Рrффrоtrаdе S,R,L 18 000,00

Delmix Prim sRL 18 510,00

29. Нri9сi (iпtrеаgi)

V А stгuc sRL з1 428,00

900/kg

sRL Nob l Prest

Ргоdаагоlrаdе S,R,L, 33 750,00

Delmix Prim sRL з4 350,00

ýRL Baauetle 36 603,00

30. Mazare uýcata (iumitiii)

V А Slruc sRL з 944,00

400/k9

Ргоdаqrоtrаdе SRL 4 4ц,ц
sRL NObi Presl 4 518,52

Delmix Prim SRL 4 618,52

sRL Baauette 4 740

3,1. Mere
SRL Nobil РrеSt

1500/kg
ProdaOrotrade s,R,L, ,10 

555,56
Delmix Prim SRL ,12 звв,89
SRL Baquette 13 605,00

з2. Morcov
SRL Nobil PIest

1100ikgDelmix Рrim SRL 11 071,30

Pгodaqlotrade sRL 11712,96

3З. orez (ЬоЬ iпtrФ, rotund)
calitatea sUperioara (camolino}

v А StrUс SRL 20 808,00

900ikg

Delm х Ргm SRL 21 000,00 sT песопfоrmа

sRL Nobil РrеSt

Рrоdаqгоlгаdе SRL 23 250,00

SRL Baauette 23 625,00

SRL NObil Prest

De]mix Ргim SRL 1653,33
SRL BaqUelle 1678,00
PIodaqIotIade SRL 1взз,3з

з5. Paste 
'Ёiпоаýе 

din faina de
calitatea sчреriоаЁ diп soiuri tari
din griu Figurate са fоrmа +5
fеlчri: Реппе, Rigate,Faгfalle
spirale,scoici.

sRL Baquetle

900/kg

SRL NObi Presl 24 з00,00
PlйagIotIade SRL 25 200,00

Delmix Рrim sRL
25 395,00

36. Paste fiinoase fidea taiate
(scurt), din fiini de calitatea
superioari

SRL Nob]l Ргеs1

250/kg
Delmix Prim sRL 7 254,17

Рrоdаqгоiгаdе SRL

З7. Piept de gaini fara stem

SRL Nobil Presl

500/k9

Villa Prodotli sRL з7 000,00
РгфuSе de Fаmiliе SRL 37 080,00
sRL BaqUette 42 085,00

sA AuqUr Peda 45 416,67

38. пine alba DoIianiS & со sRL 7000/kq

39, Рiiпе din fiina de ýесаri DorianiS & со sRL 4500/ka

ф. Piper пеgrч (ЬоаЬе)

Grееп Prod SRL 600,00

3/kg

Delmix Prim SRL 667,50

SRL NObil Presl 825,00

SRL Baquetle 849,99
Ргфааrоlrаdе sRL 862,50

41. Рiреr negru {pra0

Delmix Ргim sRL 660,00

4/kg
SRL BaqUelle 770,00

Рrоdаqrоtrаdе SRL 816,67

sRL NObil Prest в20,00
Grееп PIod ýRL 840,00

42, sare de limiе DelmiХ Рrim SRL 440,00 4/kq sT песопfогmа

7

17l75.00

,l01з8.89

] 22 425,00

34. olet 9%
200Лilrj

I

2з lr2,00

4 35417

9ооO,Ф l

з5 583,зз

86 Е00.00
61 200.00



SRL Nobil РrеSt 580,00 рм
Proda0lotlade SRL 666,67

ýRL BaqUe|te 770,00

Delm]x PIim SRL 8з1,67 sT песопfогrпа

SRL Nobil Prest 866,67

sRL Baouette 89в,00

РгоdаOгоtrаdе SRL 916,67

,и. sаrе iоdаtё

Delmix Ргim sRL 4 з24,67 sT песопfогmа

520/kg

sT песопfоrmа

50/kg
рм

Grееп Ргоd sRL 4з2ц00
sRL Nob]l РгеSt 4 506,67

SRL Ba0uette 4 612,40

Ргоdаqrоlгаdе SRL 4 766,67

45. Mu9tarpraf
Delmix Ргim SRL 10з3,3з
SRL Nob]l РrеSl 163з,33
Ргоdаqгоlгаdе SRL 1916,67
SRL Baquette 2 150,00

46. sfесli rogie
SRL NObil PIeSt i_ц5,19

1100/kgРгOdаqгOtгаdе SRL 8 657,41

DelrniX Ргim ýRL 10164,в1

47. Ulei de floarea SoarelUi

{rafinat)

Ргоdаqrоtrаdе sRL

600kg

V А Struc sRL 21 750,00

De mix Ргim SRL 22 460,00

sRL NobilPrest 22 900,00

SRL BaaUefle 23 484,00

48. vагzi аlЬй (proaspiй) Dе]пriх Рrim sRL 2з 101,в5 sT песопfогmё

2500/kgSRL Nobil Prest 241ý8;72
Рr0dаqгоtгаdе SRL 34 722,22

d9. майrе чёrdе SRL Baquetle 9 600,00

600/kg

FРс ]чаго sRL 10 03в,00

sRL NObi] РгеSt
,11 з50,00

Delrn х Рr]m SRL 11 935,00

ProdaqrotIade sRL 13 000,00

casa de Соmе( Vita
sRL 14 400,00

50. UstUroi uscat Dеlm х Ргim sRL 3 689,6з ST песопfогrl]а

бB/kgýRL Nobil РгеS1 3,7148t
Prodaqrotrade SRL 4 092,59

51. ceai пеgrч (ambalat} SRL Nob l РгеSt

1BO/kg

Delmix Prim sRL 24 450,00

Ргоdаqгоlгаdе SRL 27 000,00

V А StгUс SRL 28 800,00

SRL Baouette зз з00,00

52. zahar (din sfесlё de zаhЁ0

V А stгчс sRL
64 560,00

DeiпriX Prim sRL 66 305,56

SRL Nobil РIеýt

Рrоdаgгоtгаdе sRL
71 666,67

sRL BaaUette 71 940,00

53. Chefir 2,5%
SA Fabrjca de Unt din

Floreýti
2Е lý9,00

54. laurt claSic 2.5%
sA Fabriй de Uпt din
Floresti

66 бв0,00 1500/kg

55. Suc limpezit in asortiment

sRL NObi] РгеSt 23 558,33

1100/kg
sRL Baauette 25 11з,00
casa de Соmе4 Vita
SRL

25 465,00

Ргоdаагоlгаdе SRL 30 250,00

56. Suc de tоmаtе,Ьоrсап .3litri

SRL BAGUETTE

1З5O/kg

SRL Nobil Prest 15 300,00
DelmiX Prim SRL 17 400,00

Ргоdаqгоtгаdе SRL 19 125,00

casa de Соmе( Vita
sRL 21 600,00

Grееrl Prod SRL 21 600,00

tРс lчаrо sRL 25 420,50

Теrmепчl de livвre пU corespunde cU сеdлtеlе
Solicilate {а tost Solicitat la 1 iп SapИmina, S-a oferit 3
ori

3000/kg

8

100/kg
4З. sare geama

2! аз0]00

20100.00

69:l,E6:67

,1700/kg

l4,701i50



- iп cazul utilizёrii licitaliei еtесtrопiсе se va iпdtса prelul ofefteifinale
(lпfоrmаliа privind "Соrеsрuпdеrеа cu сеiп!еlе de calificare",s_i "Соrеsрчлdеrеа cu specificaliile tehnice" , se va

сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespunderii 9i рriп ,,: iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea чпоr песlаritili sau confirmarea чпоr date privind corespunderea ofertei cu сеriп!еlе
stabilite iп documentalia de ahibuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scЁzut) s.a solicitat:

9. Ofertanlii respin9i/descalificali:

9

Data
solicitarii

0peratorul есопоmiс lnformatia solicitatЁ Rezmatul
rёsрчпsчlчi
ореrаtоrчlчi
economic

29,09.2022 Sc vlLLA PRoDoTTl s.R.L. рrеzепtаЕа асlеlоr conlimative се dеmопýtеаа
comФzilia рюсепtчаlа а salamului "DocloБcaia" cэlitate
supefioad olerht de фtre Dvs iп cadrul pФcedu rii de
achizitie, eibeвtde фtrе чп laboralolaсledйt in domeniu,
iлсlчsiч rcФrtulde iпсеrcЭd п., 1982 din l7,05,2022, in Ьай
фruiа а foýt eliфBt cedificatulde сопiоrmitаlе пг, ocpr{04
ЗS 0ф407,2022 diп 27,05,2022, valabilpinё la 26,05,2022,

Nu se rфаýеýlе inlormalia
solicitaЁ

30.09.2022 SRL Nobil Prest prezentarca aclelol conIimative с€ dеmолstrеаzЁ
compoltia рrосепtчаlё а Salamului "Docioвcaia' calitale
sUФфаЁ ofertat de фtrc Dvs in cadru l ргосеduii de
achizilie, еliфгаtdе сёlrе Uп lаЬовtоr acreditat iп domeniu,

Nu а lost prezental;i

01,10.2022 SA Ачgчr Perla prezentarca aclelorconfirmative се derюnstreaza
comфztlia рrосепtuаlа а Salamului 'DосtоБсiiа' йlilаtе
sчрефаЁ ofertat de сЭЕе DvS in йdrulрФсфчriidе
achiilie, e{ibeBt de catre чл laboratol acedital iп domeniu,

Nt] а fost ргеzепtаЁ

Denumirea operatorului econoпic Motivul respingerii/descalificЁrii

vA struc sRL

Феrtа Se rеSрiпgе in confomitate cU art 69 alin (6) lit Ь) al al Lфii
privind achizitiile publice Nг.131 diл 03,07.2015, deoarece оfегlа nU

соrеsрчпdе cerinlelor expuse iп documenlalia de аtгiЬUirе : iп
formularul sфcificaliei tehnice а fosl solicitat livrarea 1 dаtё iл
Sарtёmiпё, s_a oferit liчrаrеа 3 ori in lUпё.

Delmix Prim SRL
oferta se respinge in confoгmitale cU аr169 alin (6) lit Ь) al al Lфii
pdvind achiziliile publice Nr,131 din 03,07.2015 dan motivul specificaliei
lehnice песопfоrmе (Апеха пr, 22)

sc villa Prodotti sRL

Pentru lotul пr. 16 Salam Doclorscaaa calit super, se rеSрiпgе olerta iп
conforrnilale cU art 69 alin (6) lit Ь) аl Lфii privind achiziliile publice
Nr,lЗ1 din 03,07,2015, din motivul sфcificaliei tehnice песопfоrmе ýi
песогеSрuпdеrii salamului Doclorscaia ýi deasemenea перrеzепlаIеа
iпfогmаtiеi privind compozitia рroсепiuаlё Solicitata а salamulUi ofertat

FсР lvaro SRL

Фerta Sе геsрiпgе iп conformitate cU art 69 alin (6) lit Ь) al al Lфii
рriчiпd achizitiile publice Nr,131 din 03,07.2015, avind iп чфеге сё
oferta nU corespunde spcifrcaliei tehnice 9i апчmе: s-a solicilal

рагаmеtru tehnic Ьоrсап se sticlЭ de 0,7_1 kФs-а oferlat фIсап Stiсlй
0,580kg.

Nobil Prcst sRL
sRL Prodagrotrade

sRL Baguefte

Penlru Urmёlоаrеlе lоtuгi: 4, BiScU 1i din tёrilе de griu, 2, covrigi сч

susan mac, 42, Sаrе de lёmiе, 45. MUýtar Praf,

Ofегlеlе Se rеSрiпg iп lemeiul art 71, аliп (1)lit,d al Legii ргiчiпd
achizitiile pUblice пr, 131 diл 03,07,2015, dеоагесе чаlоагеа propusa

dерёýеýlе с! З0% чаlоагеа eslimaliva а achizitiei

casa de Соmе4 vita sRL
Рrоdчýё de Familie sRL
Baguette sRL
FсР lvaro sRL
Grееп prod SRL
Nobil Prest sRL
Sc villa Prodotti sRL

Pentru pziliile licitate, iп conformitate cu ргечфеrilе art,69 alin,(2)al
Legii пг,lЗ1/15 pivind achiziliile publice aU fost desemnate
саýligаtоаге оfеrlеlе la cel mai mic рrе1 fёгё TvA, cU согеsрчпdеrеа
tUtuгоI сегiпlеlоr solicitate,

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:



pentru fiecare lot п
репtrч mai multe loturi cumulate п
репtrч toate loturile п
Alte llmitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: Дndical'

Justificarea deciziei de а пu atribui сопtrасtчl ре loturi:

,l1. criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut п
costul cel mai scazut tr

Cel mаi Ьчп rарогt calitate-pre! п
Cel mai Ьчп rарогt calitate-cost п

(п cazut iп care iп cadrul procedurii de atribuie sunt aplicate mаi muftе criterii de atribuire, se vor indica toate

cr|teriile de atribuire aplicate gi dепumirеа loturilor aferente)

'l2. lпfоrmаliа privind factorii de evaluare aplicali:

(Se va completa репtrч loturtle care ач fost atrlbuite iп baza criteiilor: се[ mаi Ьuп rароft calitate-pre| sau cel паi
bu п rapoft calitate-cost)

,l 3, Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele ач fost reevaluate repetat)

14. iп чrmа ехаmiпйri, evaluЁrii 9i соmраrагii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s.a decis:

АtriЬчirеа contractului de achizilie publici/acordului-cadru:

i0
i0

Factorii de ечаlчаrе valoarea din oferti Punctajul calculat
Total

Dепчmirе factorul 1 Ропdеrеа

Dепumirе factoruI n Ропdегеа

моtiчч| rеечаlчёrii ofclrtelor
Modificirile operate

Dепчmirеа lotului Dепumirеа
operatorului
economic

cantitate
ýi unitate
de
mёsчrб

Рrе!чl
total
(fаrа WA)

Prelul total
(inclusiv TVA)

l. Arnaut SRL Nobil Prest 600/kq 14,ý0 8 700,00 10 440,00

2. Аrрасаý (intreg) ýlefuit SRL Nobil Prest 500/kq 8,60 4 300,00 5 160,00

3. Biscuiti cu очЁz SRL Nobil Prest 600/kg 29,92 17 952,00 21 540,00

5. Сасао рчdrа (пеаqrа) SRL Nobil Prest 60/kq 114,17

40,1.2

8,9t

6 850,20 8 220,00

6. Саrпе de giiпё (pui cu fierbere
rapidi)

produse de Familie
SRL

720/kg 29102,40 34 920,00

7. cartof SRL Nobil Prest 7000/kg 62 870,37 67 900,00

8. Ceapi uscati SRL Nobil Prest 1100/kg 9,91
,10 

898,15 1 1 770,00

9. Сочrigеi SRL Nobil Prest 700/kg 16 592,59 17 920,00
10. Covrigei cu tiri!е de griu SRL Nobil Prest 350/ko 8 296 30 8 960,00
11. Chifle Dогiапis & Со SRL 4000/buc 15 600,00 16 840,009(

l0

Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic 1

Pretul
unitar
(firа TVA)



13. Magiun (pasterizat) din:
пе,mеrе, оmч are.

Casa de Come(
Vita SRL

500/kg 26,45 13 225,00 15 870,00

14. РаstЁ de rоgii (25% substan!ё
uscati)

SRL Baguette
200/kg з1,98 6 з96,00 7 676,00

15. Crevusti din carne de viti cu
9чпсё пч mai putin de 5%

SA Augur Реrlа
1450/kg 74,54 108 085,42 129 702,50

16. Salam "Ooctorscaia" calitate
sчреriоаrЁ

SA Ачgчг Регlа
1300/kg 82,88 107 737,50 129 285,00

17. Очё de gaina (dietetice,
proaspete)

EcoBio-Grup SRL
22900/buc 2,4833 56 868,33 68 242,00

18. Crupe de grig Рrоdаоrоtrаdе SRL 600/kg 10,83 6 500,00 7 800,00
19. Сrчре de griu SRL Nobil Prest 81O/kg 8,67 7 020,00 8 424,00

20. Сrчре de mei Ргоdаоrоtгаdе SRL 750/kq 15,00 11 250,00 13 500,00

21. Сrчре de оа SRL Nobil РrеSt 1000/kg 8,60 8 600,00 10 320,00

22. Сrчре de porumb SRL Nobil РrеSt 700/kq 11,17 7 816,67 9 380,00
23. Мапdаriпе SRL Nobil Prest 3000/kq 23,25 69 750,00 83 700,00
24. Portocale SRL Nobil Prest З000/kg 22,33 67 000,00 80 400,00
25. F5iпi de griч, calitatea
sчреriоаrЁ

Prodagrotrade SRL
400/kg 10,00 4 000,00 4 800,00

26. Fructe uscate in asortiment:

рrчпе, реrе, mеrе, роmч9оаrе,
vi9ine,

SRL Nobil Prest
300/kg 48,25 14 475,00 17 370,00

27, FrчпzЁ de dafin Grееп Рrоd SRL 4/kg 137,00 548,00 657,60

28. Fulgi de ovis SRL Nobil Prest 900/kg 19,08 17 175,00 20 610,00

29. Нri9сй 0пtrеаgа) SRL Nobil Prest 900/kg з6,58 32 925,00 39 510,00

30. Mazare uscata UUmatёti) РrоdаgюТаdе SRL 400/kq 11,11 4 444,44 4 800,00

31. Mere SRL Nobil Prest 1500/kq 6,76 10 138,89 10 950,00
32. Morcov SRL Nobil Prest 1 10O/kq 7,96 8 759,26 9 460,00

33. orez (ЬоЬ intreg, rotund)
calitatea superioara (саmоliпо}

SRL Nobil Prest
22 425,00 26 910,00

34, Otet 9% SRL Nobil Prest 200лitгi 7,83 1 566,67
,1 880,00

35. Paste fiinoase din fёiпi de
calitatea sчреriоага din soiuri tari
din griu Figurate са forma 4.5
feluri: Реппе, Rigate,Farfalle
spirale,scoici.

900/kg 25,68 2з 112,00 27 729,00

36. Paste fiiпоаsе fidea taiate
(sсчЁ), din faina de calitatea
sчреriоаrй

SRL Nobil Prest
250/kg 17,42 4 354"|7 5 225,00

37. Piept de gаiпi fara ýtem SRL Nobil Prest 500/kg 71,17 42 700,00

38. Piine аlЬё Dоriапis & со SRL 7000/kq 12,40 86 800,00 93 730,00

39. Piine din fёiпЁ de sесаrё Dогiапis & Со SRL 4500/kq 13,60 61 200,00 66 105,00

40. Рiреr negru (ЬоаЬе} Gгееп Prod SRL 3/k0 200,00 600,00 720,00

41. Рiреr пеgrч (prafl SRL Baguette 4/ko 192,50 770,00 924,00

43. Sаrе qeama SRL Nobil РгеSt 100/kq 8,67 866,67 1 040,00
и. sаrе iodata Grееп Prod SRL 520/kg 8,50 4 420,00 5 304,00

46, Sfecli rо9iе SRL Nobil Prest 1100/kg 6,76 7 502,78 810з,00
47, Ulei de flоаrеа soarelui (rаfiпаt) Prodaqrotrade SRL 600/kq 35,55 21 330,00 25 596,00

48. Vапй аlЬё (proaspata) SRL Nobil Prest 2500/kq 9,91 24 768,52 26 750,00

49, Маzёrе verde SRL Baguette 600/kg 16,00 9 600,00 1 1 520,00

SRL Nobil Prest 68/kg 54,63 3 714,81 4 012,00

51. Ceai пеgrч (ambalat} SRL Nobil Prest 180/ko 111,67 20 100,00 24 120,00

52, Zаhёr (din sfecli de zаhЁr) SRL Nobil Prest 3000/kg 23,06 69 166,67 74 700,00

53, Chefir 2,5% SA Fabrica de Unt
diп Floresti

1700/litri 16,57 28 169,00 30 430,00

ll

900/kg 
|24,92

|,*,"n**

50. Usturoi uscat



54. laurt clasic 2.5%

55. Suc limpezit iп
asortiment:mere,struguri,coacizi,a
cite 200ml.

SA FаЬriса de Unt
din Floresti

66 660,00 72 000,00

SRL Nobil Prest
1100лitrj 28 270,00

56. Suc de tоmаtе,Ьоrсап -3litri SRL Baguette 1350/litri 10,89 14 701 ,50 17 644,50

1500/litri 44,д4

21,42

Апulагеа рrосеdчrii de achizilie рчЬliсё

iп temeiul art,71 alin, lit

Агgumепtаrе

15. lnformarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lucru репtrч achizilii:

Denumirea ореrаtоrчlчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de tranýmitere

V А Struc SRL 05.10.2022 S/Д RSAP, е-mаil

SRL Nobil Prest 05.10.2022 S/Д RSДР, е-mаil

Delmix Рrim SRL 05,10,2022 S/Д RSAP, е-паil
SRL Ргоdаqrоtrаdе 05.10,2022 S/Д RSAP, e-пail
SRL Baquette 05.10.2022 S/Д RSAP, е-mаil

SRL Рrоdчsе de Familie 05.10.2022 S/A RSAP, е-mаil

SRL Dorianis &Со 05.,t0.2022 SIД RýАR е-mаil

Fрс ,,IVARO"SRL 05.,l0.2022 SlД RSA8 е-mаil
casa de Соmеrt vita 05.10.2022 S/t RSAP, e-mail
SRL Grееп Prod

SA Augur Реrlа
05.10.2022 SlД RSAP, е-mаt1

05.,t0.2022 SIД RSA8 е-rпаil

EcoBio-Grup
05.,l0.2022 S/Д RSAP, е-mаfi
05.10.2022 S/Д RSAP, е-mаfl

SA FаЬriса de Unt din Flоrеsti 05.,10.2022 SlA RýA8 е-mаjl

(lпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicati iп procedura de аtriЬuirе despre deciziile grupului de lucru репtru
achizitii se realizeazё iп сопfоrmitаtе cu prevederile aft, З1 al Legii пr. 131 diп З iulie 2015 privind achiziliile publice)

l6. Теrmепчl de а9tерtаrе pentru iпсhеiеrеа contractului:

Е б zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
mI loace electrotlice /sau fax п

П 1 1 zile iп cazul transmiterii соmчпiсёrii рriп
mi loace еlесtrопiсе i/sau fax п
П 16 zile in cazul пеhапsmitегii соmuпiсёrii рriп
ml loace еlесtrо lice i/sau fax п

(Se/ectafi tеrmепul de а9фtаrе respecfat Calcularea termenelor prevёzufe de Legea пr, 131 diп 3 iulie 2015
privind achiziliile publice, iпс!чsiч а tеrmепеlоr de agteptare, se еfесtчеаzё iп сопfоrmitаtе сч prevederile T|TLULU|
lV Capitolul l (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

'|7. contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

D€пчmirеа operatorului
economic

iпtrерriпdеrеа:
Nчmirul
ýi daИ

\'аlоаrеа cont actului теrmеп de
valabilitate al

п cazul iп саrе чаlоаrеа estimata а contractului este
mai miсй decAt рrаgчrilе рrечёzчtе la аrt. 2 аliп. (3)

al Legii пr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile

u blice
П 1 1 zile iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп

loace еlесtгопiсеmi i/sau fax п
п cazul iп саrе чаlоаrеа estimata а contractului este
еgаlё sau mai mаrе decAt рrаgчrilе рrечёzчtе la агt

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

achizi ubliceile

l2

sc,VlLц PRoDoTTl" S.R.L.



cu capital
autohton'
cu capit l

mixuasocierel
Сч capital

зtiiп

contгactului/
acordului-cadru

cod
cPv fЁrё TVA

TvA

contractu lч i/aco
rdului{adru

SRL Nobil Ргеst autohlon 668 12.10.2022 15800000-6 593 724,18 685 744,00 з1,12,2022

SRL Ргоdаgrоtrаdе aUtohlon 669 18,10,2022
,l5800000.6

31.12.2022

SRL Baguette autohton 670 12,10,2022
,l5800000-6

54 579,50 65 493,50 31,122022

SRL ProduSe de Familie aLrtohtoп о/ l 12,10,2022 15800000_6 29 102,40 34 920,00 з1 ,12,2022

SRL Dorianis &со a!tohton 672 15800000-6 163 600,00 176 675,00 з1,122022

aUtohlon 17 10 2022 15800000-6 ,13 225,00 15 870,00 з1.12.2022

SRL Grееп Ргоd aUtohton 674 17,10,2022 15800000.6 9 468,00 11361,60 31.12,2022

SA Augur Регlа autohton 675 18,10,2022 l5800000-6 215 822,92 258 987,50 з1.12,2022

EcoBio-GrUp SRL autohtoп 676 12,10,2022 15800000-6 4,1 7,19,76 50 064,00 31 ,12,2022

EcoBio-Grup SRL aUiohlon 67Е 12.10.2022 15800000-6
15 148,24 18 178,00

31.12.2022

эА FаЬriса de Unt din Flоrеsti aUtOhlon
678 12.10-2022

94 829,00 102 430,00 з1.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizi!ii publice durabile (achizi{ii veпi}? (DДNU) _пч_
valoarea de achizitie cU TvA din contracu contracte а lotului/loturilor

репtrч саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indinti sumа cu ТVД)

Codul CPV а| lotului/loturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtrч care au fost aplicate
critёrii de durabilitatё;

Рrе{чl cel mai sсёzut п
costul cel mai sсёzчt в
Cel mai Ьчп rарогt calitate-pret tr

Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost о

18, lnformatia privind achizilii publice durabile (achizitii чеz i) (rubrica dаtЁ ýе completeazi doar in cazul iп
care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate 9i s-a incheiat
contracucontracte pentru loUloturi репtrч care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de sеаmd, grupul de lucru dесlаrё сd tеrmепul de аяfерrаrе репtrч iпсhеiеrеа
contactului/contactelol indicate а fosfrespecfal (excepta пd cazurile рrеvёzчtе de art.32 аliп. (3) al Legii пr, 131 diп
3 iulie 2015 privind echizi,tiile publice ), precum qi сёiп cazul depunelii contesta,tiilor Ei/sau receptionёrii rapoarlelor
de monito zare, aceasrea au fosf ехаmiлаrе si sorutionate.

Prin prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru pentru achizi|ii сопIirmё coreclitudinee dеsfёgurёrii procedurii de
achizi|ie, fapt pentru cerc роаfli rёsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

ом t

l
о

lI

Conducitorul grupului de lucru репtrч achizilii
э

1з

inclusiv

4т 524,ц 56 496,00

13,10,2022

SRL casa de Соmегt Vita 673

15800000_6



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice

Nr. 19 din 17.10.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Centrul Naţional Anticorupţie
Localitate Chişinău
IDNO 1006601000222
Adresa Bd. Ştefan cel Mare, 198
Număr de telefon 022-257-337 / 078452987
Număr de fax -

E-maîl oficial : eduard.dutca(a).cna.md
Adresa de internet -

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

Eduard Dutca

II. Date cu privire Ia procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie N egociere fără publicare

Obiectul achiziţiei Servicii de igienizare şi utilităţi publice

Cod CPV 5000000-5, 65000000-3

Valoarea estimată a achiziţiei 1300000
Nr. si link-ul procedurii (se va  indica  d in  ca d ru l 
porta lu lu i guvernam enta l wwM untender.gov. md)

Nr: -
Linie ™

Data publicării anunţului de participare 15.12.2021
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Servicii
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanţare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziţie 30.12.2021

Denumirea operatorului economic Maria Pisari
Nr. şi data contractului de achiziţie Nr. 15/1001

Data: 10.01.2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 42000 lei

Inclusiv TVA: - lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie 31.12.2022

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



C
fc

N
T

ft
Tipul modificărilor Rezilierea contractului nr, 15/1001 cu suma de 

32931,6 (treizeci şi două mii nouă sute treizeci şi 
unu) lei 60 bani

Temeiul juridic Decizia grupului de lucru pentru achiziţii nr. 19 din 
17.10.2022

Creşterea preţului în urma modificării
(după caz)

-

Modificarea anterioară a contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru
(după caz)
Alte informaţii relevante -

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

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:

Nr. 15/1001 -  Cererea dnei. Maria Pisari privind rezilierea contractului 

VIL Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziţie au fost încheiate 
acordurile adiţionale privind rezilierea contractelor după cum urmează:.

Denumire operator 
economic Nr. şi data acordului adiţional Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
Maria Pisari 15 17.10.2022 -32931,6 lei - lei

grupului de lucru: 

DUTCA

Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
îNhmlNbdp@ tender. gov. m d; www. tender, gov. md
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, Î24 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

2
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riчirе l

DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizilii publice/acordцlui-cadru

Nr. РМР |l22 dtn 18 .|0.2022

toritatea contractantй :

de achizitierrvlII

teIv

аIе сu а аu[Orl[аtеа сOп п[а:
Dепumirеа autorititii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican

,,Timofei Mopneaga"
Loealitate mun.chisinйu
IDNo 1 003б001 50783
Adresa mun.Chisinйu. str.Testemitanu. 29
Numйr de telefon 022 40з 69,7

Numйr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@smail. соm
Adresa de internet www.scr.md
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Bivol Ion, te1.022 40з697

ate сч re л urа
Tipul procedurii de achizitie PNFP
obiectul achizitiei servicii de educatie medicali сопtiпuй
Cod СРY 80320000-3
vаlоаrеа estimati а achizitiei 1 295 832,00
Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdica diп cadrul
р ortalului guvеrпаmепtаl учц,уt,. mt епсtе r. gо:'..jпсl)

Nr:
Link:

Data nublicirii anuntului de паrtiсiпаrе
Data (datele) ;i rеfеriп{а (referin{ele) рuЬliсirilоr
апtеriоаrе in Jurnalul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectul (proiectele) la саrе se
rеfеrй anuntul respectiv (duрd caz)

l. Date cu рriчirе la сопtrасtчl de achizitie/acordul-cadru
Тiрul contractului de achizi{ie/acordului-cadru servicii п
Contractul de achizilie/acordul-cadru se rеfеrй la
чп proiect;i/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uniunii Ечrорепе

Nuп

sursa de finantare Buget CNAM п

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ acordului-cadru
Denumirea ореrаtоrului economic
Nr. ;i data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nt:17.06-2122
Data: 10.01 ,2022

vаIоаrеа contractului de achizitie/acordului-
саdru

Fйrl ТVА: 22| 54|,666
Inclusiv ТVА: 265 850

теrmеп de valabilitate 3|,|2.2022
Теrmеп de execu{ie з|.|2,2022

af,e сu е песеSаrе а Ir electuarе m
Tipul modificf,rilor

м

ffi

modificarea rechizitelor Ьапсаrе

Modificarea рriп absorb{ie а
реrsоапеi iuridice

Temeiul iuridie Art.76, alin.(7) pct.3) lit.a din Legea пr.131 din

odificiril

tt



03.07.201 5 privind achiziliile publice

Сrеgtеrеа pre{ului in чrmа modificflrii
(duоd caz)
Modificarea апtеriоаrf, а contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (duрd caz)
Alte informatii rеlечапtе

Y. Descrierea achiziliei inainte ;i duрi modificare:
"CEMCPMFSM''a fost contractat pentru sorvioii de educalie medicale continuй:
Persoana juridicй,, "CEMCPMFSM'
Rochizite Ьапсаrе:
Cont IBAN : MD88TRPAAA1423 10В1 б374АА
Banca:Ministerul Finan{elor Trezorёria de Stat
Cod:TREZMD2X
Cod fiscal: 101 1б01000239

Dupi modificare: in temeiul H.G 5|212022 ,,Ctlprivire la оrgапizжеа рriп fuziune (absorblie) а unor
institutii de invifёmбnt.

Persoana juridicй,, (СЕМF RAISA PACALO'
Rechizite Ьапсаrе:
Вапса beneficiarului: Ministerul Fiпапtеlоr- Trezoreria de Stat.
Cod Bancar:TREZMD2X
Cod IВАN:МD2бТRРССС5 1 843 0Е006 1 3АА
Cod fiscal: 1 0076000005 1 0

VI. Descrierea circumstanfelor саrе au ff,cut песеsаrй modificarea:
Сопfоrm scrisorii ш.01-09/215 din 28.09.2022 рrесum ;i Hotйrбrii Guvemului пr. 51212022 "Сч
privire la organtzatea рriп fuziune (absorblie) а unor institulii de inv6!6mбnt" s-a decis reorgaпizarea
prin fuziune (absorblie) de сйtrе СЕМF .Raisa Pacalo" феrsоапа juridicй аЬsоrЬапtй) al Centrului de
Educalie Medicalй Continu1, а Personalului Medical ;i Fаrmасеutiс cu Studii Medii феrsоапа juridicй
absorbitй).
Cu scopul implementйrii HG menfionate, in temeiul Ordinului MS al RM пr. 106-рý1 diп02.08.2022,
Centrul de Educalie Medicalй Continuб а Personalului Medical qi Farmaceutic cu Studii Medii,
conform situa{iei 1а 1 august 2022, s-a transmis in gestiunea economicй а CEMF,,Raisa Pacalo", cu
preluarea domeniului de muпсб, devenind qi succesor de drepturi qi obliga}ii conexe domeniilor
preluate.

VII. Rezultateleexaminf,rii:
Ъbaza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilielacordului-cadru ш.1 din |8.I0,2O22
а fost incheiat acordul adiJional privind modificarea persoanei juridice са чrmаrе а absoФliei.

Dепumirе ореrаtоr
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
сu capital striin

Nr. si data acordului
adi{ional

vаlоаrеа modific5rilor
(dupй caz)

Fйrй ТVА Inclusiv
тчА

CEMF,,Raisa Расаlо" Capital autohton 1 l |8J02022 #ffiC;,siB \

Conducitorul gruрului de lucru:

Аlехапdru Ferdohleb
(Ntttпe, Рrепttttlе) (i

L.ý.
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DARE de SEAMA
privind atribuirea contractului de achizi{ii publice

nr. ocds-b3wdp 1 -MD -166323987 633 4 din I 9 octomb rie anal 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

ie deschisd

Constructia stqtiei de
4s200000-9

Nr ocds-b 3wdo I - MD- I 66 3 2 3 987 6 3 3 4

: I I achtzitii.md/rolpub I i c I tender I 2 I 0 63 7 7 3 I
Data oublic Ftrii: I 5 .09 .2022
+ achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Data: 06.09.2022

://tender.sov.mdhol l4/bao m

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie
electronicd rCatalos electronic -nu

rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse exteme
rAIte surse:

4 740 017

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Denumirea autorititii contractante Primaria Nesrea
Localitate s.Negrea

IDNO n07601005707
Adresa s.Neerea rn.Hincesti ind. 343 8

Num5r de telefon 026970236
Numdr de fax 026970236
E-mail oficial prrmana negtea(Q,ma l.ru
Adresa de internet prrmarra negtea(a,ma Lru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Mangir Stefan 069346230,Gututui Maria
069442033

urii de atribuire anlicate
Procedura de achizi{ie repetatd (dupd
cqz)

Tipul obiectului contractului de
achizitie I aco rd u lui-ca d ru
Obiectul achizitiei

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www,mtender.gov.mdl

Platforma de achizitii nublice utilizati
Anunf de intenfie publicat in BAP
(dupd 6az)

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Sursa de finan{are

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA)

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

1



Expunerea succintl a rispunsului

Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa ln cazul tn care aufost operate modificdri)

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz) |
Termen-limiti de depunere pi deschidere a

ofertelor prelungit (dupa caz)

5. Pini la termenul-limiti (data 06.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I NEW FUTURE TECH SRL I 0026000 I 469s Ciumasu Mihail

2 SC VIPART PLUS SRL I 00560001 6494 Pooov Vitalie

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

de citre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL NEW FUTARE
TECH SRL

SC VIPART
PLUS SRL

(se
Documentele ce constituie oferta

ve consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Proounerea tehnicd 0rezentqt Drezentat

Propunerea financiard Drezentat orezentat

DUAE prezentqt orezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentqt

Documente de calificare
Se va consmno prin; prezentat, neprezentqt, nu corespun

Cdrere de participare Drezentat Drezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei Drezentqt Drezentat

Grafic de executare a lucrdrilor
prezentat prezentat

Declaratie privind experien{a similard, sau prezentat prezentat

Sau Declaralie privind lista principalelor lucrdri
executate in ultimul an de activitate

prezentat prezentat

Declarafie privind dotdrile specifice, utilajul 9i

echipamentul necesar pentru indeplinirea
coresounzdtoare a contractului

prezentat prezentat

Declaralie privind personalul de specialitate
qi/sau a experlilor

propus/propugi pentru implementarea
contractului

prezentq[ prezentqt

Lista subcontractanfilor gi partea/pdrlile din
contract care sunt indeplinite de cdtre aceqtia

prezentat prezentot

lnformatie privind asocierea prezentqt Drezentat

2



Ansaiament tert sustindtor financiar Drezentat Drezentqt

Angajament privind sus{inerea tehnicd gi
profesionald a ofertantului/ grupului de

Ooeratori economici

prezentat prezentat

Declaratie tert sust ndtor tehnic prezentat prezentat

Declaratie tert sust ndtor profesional prezentat prezentql

Avizul Aeentiei pentru supraveghere tehnicd Drezentat Drezentqt

(Informalia privind denumirea documentelor prezerrtate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se ve consemna prin: preryntat, 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 licitaYiei 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 ,, -" in cazul necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(tu6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Constructia
ststiei de epurare
a apelor uzate

NEV FUTURE
TECH SRL 4177452.82

I buc + +

VIPART PLUS
SRZ

s497679.63
I buc T +

Lot n Operator
economic 1

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia
solicitati

Rezmatul rispunsului operatorului economic

Denumirea oDeratorului economic Motivul resninserii/descalifi clrii

10. Modalitatea.de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot t
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
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pret *
Cel mai bun raport calitate-cost r

(in cazul in cqre tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si derrumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
NEV FUTURE TECH 98,34

Pretul ofertei 80 4177452.82 80

Experienla tn domeniu,
min. 3 ani

10 2,5 ani 8,34

Termenul de garanlie pentru lucrdrile executate ;
echioamentul instalat

10 5 ani 10

VIPART PLUS SRL 80,80

Pre[ul ofertei 80 5497679.63 60,80

Experienla tn domeniu,
min. 3 ani

10 l7 ani t0

Termenul de garanyie pentru lucrdrile executate ;
echipamentul instalat

10 5 ani 10

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si
unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Constructia statiei de
elrurare u upelor uzate

NEV FATURE
TECH SRL

I buc 4 177 452.82 4 177 452.82 5 012 943.09

Anularea procedurii de achizilie pubhcd: nu



in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

l5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

1\ou4' lnJormareu operutortror economrct tmptrca[r rn proceaura ae q[rtoutre qespre qecutlte gruputul
de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I 3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice.

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2

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

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

n 11 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 decdt pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax r
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind ochiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptore, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termerului) al Codului Civil al Republicii Moldova.

lT.Contractele de achizitie incheiate:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

NEV FUTURE TECH SRL 07.10.2022 pr imar ia _ne gr e a@mail. ru, SIA RSAP

VIPART PLU,S,SRZ 07. r 0.2022 pr imar ia _ne gr e a@mail. ru, SIA RSAP

Notd* Informarea oneratorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupulu

Denumirea
operatorului
econo'mic,

(rDNO)

intrepri nderea:

Cu capital
autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital strtrin

Numirul si data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de

valabilitate a

contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA
inclusiv
TVA

NEV
FUTURE
TECH SRL
1002600014693

Cu capital
itutohton

ocds-b3wdp1-

MD-
1663239876334

/380
din 19.10.2022

t5200000-

9

4 177 452.82 5 012 943.09

30.08.2023
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model-tiq

DARE DE SI]AMA

de atr:ibuire a contractului de achizilii publice

d.e inchoiere a acordului-cadru

tr

tr
tr

Nr' 1 8/22 din I9'LQ'2022

,/ Date cu privire la arutroritatea contractantd:

U.nu*iteu autoriti!!i contra'ctante

Localitate
TDNO
Adresa
Numtrr de telefon

rnaria or.Si

Mun.Chisinau or.Si

100'/601010596
str:t August nr.22

0n.fi.30.41 ,062s9!s8)
022 41 30 68

Numdr de fax
conlabilitateasi

E-mail oficial
Adresa de internettpffi 

@i", pr,enume' telefon' Rusu Cristina

,/ Date cu privire l:r pr'ocedura de atribuire:

itp"t procilurti de atribuire erplicate

Nr:21064999, qqdE
Pt".A"ta de achizitie rePetatd

B.r*ri tr Se*icii r @[4jrffi;*mr"d.t.,r"i oe achizi{ie/

acordului-cadru
Ccxrstruclia unui sector de drum din str' Fintlna Schin

rfU,, 
"" 

f*gimea de 0,5 km in or' Singera' mun' Chiq

iniitr

Obiectul achiziliei

ffi , r rri/t"r r: 
" 
tyl-,"r.Tf

;fi;;;; 
-pto..o,ttii 

de- atrilbuire (fn cazul

aplicdrii altor pioi''t*i decdt licitayia

deschisd) -:
Procedura de atribuire-(se va indica din cadrul

45233r23-7

t-int -ut: s!"ds:blwd

il-tfit"t6md; tr Yptenqg{lqffir".-" dffi4uuqD[s"J1'I'llu = ,

Arr"t d" h-t*, . publ.i'cat in BAP (dupd caz)

T.h"tct sl t"st*ttentellpe'cifice de atribuire

iiataZtIt .2022, B4l *5

iia i" de achizi{ie

.ri-i.ituti. electronicd nCatalog electronic -- - ' -;;ffi@nBugetcNAS;
;;ll;. externe; nlllte s'xse: [Buget LotaUSursa de finan{are:

It 384 750Tarotrea estirnad @i, -fdrd 1'VA)



3. Clarific5ri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarfficdri)

4. Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

6. Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare;i afelente.DUAE prezentate
de citre operatorii econormici:

Data solicitirii clarificlrilor:
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare
Expunerea succint[ a nsului
Data transmiterii

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

findicali sursa Milizatd ;i tlata publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschide.e a-
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrial tle zileJ

5. PinI la termenul-limitl (data 18,10.2A22, ora 14:300), au dtepus oferta 0 of'ertanti:

Denumirea operatorului economic: Asocia{ii/
administratorii

Denumire document
Denumirea operatorului economic

DocumenteXe ce constituie ofertfa
ygs rrllmrypgere z e n tat, nepr e zen I at, n u

Propunerea tehnicd

Documenrle de calificare
Se va coyllmna prin: prezenlat,

Garanlia pentru ofertd

Declara{ie privind
valabilitatea ofertei
Certificat de efectuare
sistematicd a plAfli
impozitelor,
contribufiilor eliberat
de Inspectoratul Fiscal
Demonstrarea
experrenfei operatorului
economic in domeniul
de activitate aferent



economic in domeniul
de activitate aferent
obiectului contractului
ceurmeazdafiatribuit
Recomanddri pentru
contractele prezentate
pentru demonstrarea
experientei similare
Luordrile executato in
ultimul an de activitate
Demonstrarea accesului
la
infrastructura/mij loacel
e indicate de autoritatea
contractantb, pe care
aceasta le considerd
necesare pentru
indeplinirea
contractului ce urmeazd
a fi atribuit

Demonstrarea accesului
la personalul necesar
pentru indeplinirea
corespunzdtoare a

oh i e ctr.rlui:: oolrt{actdlii i

ceurmeazdafiatribuit
(personalul de

specialitate care va
avea un rol osenlial in
indeplinirea acestuia)

Certificatul de atestarr:
tehnico-profesional6 a

dirieintelui de santier
Demonstrarea acoesului
la personal / un
organism tehnic de

specialitate, care sd
garanteze asigurarea
unui gontrolul al ,,

calitdtii
Manualul Calitbtii
Lista subcontractanfikx
qi partea/pdrlile din
contract care sunt
indeplinite de cdtre
acestia
Inforrnalie privind
asoclerea
Aviz pentru participare
la licitafiile publice de

lucrdri din domeniul



consffuc{iilor qi

instaiatiilor ,

Perioada de garanfie a
lucrarilor
Disponibilitate de bani
lichizi pentru
indeplinirea
contractului de

achizitie.
Declarafia privind
confirmarea identitS|ii
beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora
in situalia condamndrii
pentru participarea la
activitdfi ale unei
organizalii sau grupdri
criminale, pentru
corupfie, fraudd gi/sau
spdlare de bani

Certificat ISO 9001

Operatorul economic
este in mdsurd sd

demonstreze o cifrd
medie anuald de afaceri
in valoare 5 000 000 in
ultimii 3 ani.

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire qi se vo consemna prin: prezentat, neprezentat, nw corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare),l

,/ Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele rsolicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "()orespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,.-" in cazul necorespunderii)

Denumirea lotului
Denumirea

operatorulur
economic

Preful
ofertei

(fere TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespunder
ea cu

cerin{ele do
calificare

Corespundere
acu

specilicafiile
tehnice

Construcfiaunui
sector de drum din
str. Fintina
Schinului, cu

lungimea de 0,5 km
in or. Singer4 mun.
Chisindu



'/ Pentru elucidarea unor neclaritn{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
anormal de sclzut) s-a solicitat:

,/ Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Data
solicitflrii

Operatorul
eC0Il:OmlC

Inlba lm af ia s o lic itati Reimatul rlspunsului
operatorului ecohomic

Denumirea oneratorului economic

./ Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile r
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

atrribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

loturi:

,/ Criteriul de atribuirrer aplicat:

Pretul cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calilate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost r

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

,/ Informafia privind farctorii de evaluare aplicafi:

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

,/ Reevaluarearofertelor:

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

Facto,rii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea. operatorului economic I Total

Denum re factorul I Ponder,ea

Denum re factorul n Ponder,ea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponder,ea

Denum re factorul n Ponder,ea

Mbtivul reevalutrrii of,ertelot'
Modificirile operate



Preful unitar
(fnrd TVA)

Preful total
(firii TVA)

Denumirea lotului DenuLmirea
operatorrului

econonnic
Constnrctia trnui sector de

drum din str. Fintina
Schinului, cu lungimea de

0,5 km in or. Singera, mun.

,/ in u.-a examinlri, e'valuirii qi cormparlrii ofertelor dc'puse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/a.cordului-cadru:

Canttitate qi

unitatte de
mlsuri

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.7l alin. 1_ lit a..

Argumentare: Nu a fost depusa nici o oferta.

,/ Informarea operatorilor economici dlespre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

(lnformareo operatorilor eco'nomici implicali i'n procedura de atril\uire de,spre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conforrnltate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iulie
20 I 5 privind achiziliile publi<:e)

,/ Termenul de aqteptare pentru inch,eierea contractului:

tr 6 zjile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electro:nice si/sau fax n
! 11 zile in cairuLl netransmiterii comunicdrii

miiloace electronice si/sau fax r
n 11 zile in cazultransrniterii comunicdrii prin
miiloa.ce electronice si/sau fax n
Z 16 zile in ciazrul netransmiterii comunicdrii

n miiloace e,lectronir:e si/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute ale Legea nr. I3I din 3 iulie
2(ll5 privind achiziliile publice, inclusiv a terrnenelor de afteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalcularemTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

,/ Contractul de achiz;i{ie/acordul-cadru incheiat:

Data transmiteriii Modalitatea de transmitere

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile previzute la. art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achiziliile publice
n cazul in care valoarea estimatd a contractului

este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al l.egii nr. 131 dirn

3 iulie 2015 privind achiziliile publice

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
si data

contractului/
acordului-rcadnu

Cod CP\r

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractuluVaco
rdului-cadrui r*f*ni" Wa'



Prln prezenta darc de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de irt SZ itin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile pubtice )t precum qi cd in cazul depunerii contesta(iilo, Si/to,recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi soluyionite.

Ptln prezenta dare de seamd, gru,oul de lucru pentru achizi\ii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor tegaletn uigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru ac

(AIume, Prenume)





model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice X 
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 autorităţii contractante Liceul Teoretic „V.Moscov mun. Ceadir-Lunga
Localitate mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 112
IDNO 1011601000608
Adresa mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 112
Număr de telefon (0291)27802
Număr de fax (0291)21737
E-mail oficial Shcola l@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Civirjic Tatiana

2.

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate XCererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

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

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei alimentare pentru liceul teoretic V.Moscov.
Cod CPV 15000000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: Ocds-b3Wdpl-MD-1663921308330
portalului guvernamental www.mtender.gov. md) Link-ul

https://achizitii.md/ru/public/tender/21064333/
Data publicării: 23.09.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată X achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 23.09.2022

Link-ul:
https://achizitii.md/ru/Dublic/tender/21064333/

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire Nu □ Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie
(după caz) □Licitaţie electronică nCatalog electronic
Sursa de finanţare X nBuget de stat; nBuget CNAM; oBuget CNAS; 

□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 450000.00

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic •

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

1
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4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 03.10.2022, ora 13:00), au fost depuse 20 oferte:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii

1 .U N IV E R S A L C O O P  Lot 1 1003611004873 Culeva Maria

2. S R L  B a g u e tte  Lo t 2 1014600037741 Cebotari Valentin
3. SRL”Slavena Lux” Lot 2 1002600003240 Стоянов И.И.
4. SRL “Meatpromcom” Lot 2 1017611004399 CALIN Anatolii
5. S R L " N iv a li-P ro d "  Lot 2 1006600010112 Grâdinaru Sergiu
6. SRL Cvadrivita Lot 2 1002605001355 Dubalari Elena

7. SRL”Slavena Lux” Lot 3 1002600003240 Стоянов И.И.
8.“Fabrica de unt din Floresti” Lot 3 1003607011922 Grigoras Pavel
9.S R L  B a g u e tte  Lot3 1014600037741 Cebotari Valentin
1 0 .S R L  S e rv ia b il lo t 3 1003600030995 Angeluta Gheorghi

11. “Fabrica de unt din Floresti”Lot 4 1003607011922 Grigoras Pavel
12 .S R L  B a g u e tte  Lot 4 1014600037741 Cebotari Valentin
1 3 .S R L  S e rv ia b il lo t 4 1003600030995 Angeluta Gheorghi

1 4 .S R L  B a g u e tte  Lot 5 1014600037741 Cebotari Valentin
15.î.î.„Şinteacova Svetlana Lot 5 1008611000021 Şinteacov Lev

16.SRL”Slavena Lux” Lot 6 1002600003240 Стоянов И.И.
17.SRL “Chiupon” Lot 6 1002611001093 Chiulafli Anna
18.S R L  B a g u e tte  Lot 6 1014600037741 Cebotari Valentin

19. SRL”Slavena Lux” Lot 7 1002600003240 Стоянов И.И.
2 0 .S R L  B a g u e tte  Lot 7 1014600037741 Cebotari Valentin

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 
decătre operatorii economici: Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Denumirea operatorilor 
economici

Propunere 
a tehnică

Propunerea 
financiară (Oferta) DUAE

Garanţia
pentru
ofertă

(după caz)
SRL “Meatpromcom” + + +
SRL”Slavena Lux” + + +
Fabrica de unt din Floresti + + +
I.I. Şinteacova Svetlana + + +
SRL „Chiupon” + + +
S R L  „ B a g u e tte ” + + ' +
S R L  S e rv ia b il + + +
SRL "Nivali-Prod" + + +
SRL Cvadrivita + + +
U N 1VER SA LCO O P + + +
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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 fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumi
rea

lotului

Denumirea operatorului 
economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare

Corespundere 
a cu

specificaţiile
tehnice

Lot 1
U N IV E R S A L C O O P 21960,00 + + +

Lot 2

S R L  B a g u e tte 83498,00 + + +
SRL”Slavena Lux” 78667,67 + + +
SRL “Meatpromcom” 69539,00 + + +
S R L " N iv a li-P ro d " 80850,00 + + +
SRL Cvadrivita 76666,67 + + +

Lot 3

SRL”Slavena Lux” 48925,20 + + +
“Fabrica de unt din Floresti” 48883,50 + + +
S R L  B a g u e tte 59400,00 + + +
S R L  S e rv ia b il 189962,96 + + +

Lot 4
“Fabrica de unt din Floresti” 125327,60 + + +

S R L  B a g u e tte 135418,00 + + +
S R L  S e rv ia b il 129962,96 + + +

Lot 5
S R L  B a g u e tte 77425,00 + + +
î.î.„Şinteacova Svetlana 68078,00 + + +

Lot 6
SRL”Slavena Lux” 96176,00 + + +
SRL “Chiupon” 94101,40 + + +
S R L  B a g u e tte 117685,33 + + +

Lot 7 SRL”Slavena Lux” 23000,00 + + +
S R L  B a g u e tte 24000,00 + + +

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare " şi ’’Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: ,, + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 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:
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Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate X 
Pentru toate loturile a
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 X 
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

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:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

C a n tita te  
şi u n itate  

de

măsură

Preţul
unitar
(fără
TVA)

Preţul
total

(fără TVA)

Preţul
total

(inclusiv
TVA)

Лот № 1 UNI VERS ALCOOP 21960,00 23715,00

Батон белый нарезной 06 кг 2250 9,76 21960,00 23715,00

Лот № 2 «Мясные изделия» SRL “Meatpromcom 69539,00 83445,00
М ясо св и н н о е  б е з  к ости  и 
с а л а ,о х л а ж д ен н о е

500 85,41 42705,00 51245,00
Филе куринное 200 69,17 13834,00 16600,00
Г олен ь куринная, о х л аж д ен н ая 300 43,33 13000,00 15600,00

Л от №  3 -«С ы р» SA “Fabrica de unt 
din Floresti” 48553,50 58657,50

Сы р твёр ды й  50% 450 1 0 8 .6 3 4 8 5 5 3 , 5 0 5 8 6 5 7 , 5 0
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Л о т  №  4 -  М о л о ч н ы е п р о д у к т ы SA “ F a b r ic a  d e  unt 
din  F lo r e sti”

125327,60 135348,00

М ол ок о п а ст ер и зо в а н н о е  3,5%  1л. 400 1 6 ,4 8 6592,00 7120,00
М асло с л и в о ч н о е  72,5%  К р ест . 2 0 0  гр .пач. 600 3 1 ,6 7 19002,00 20520,00
Й огур т  ф р.в  а ссор ти м . 3 ,5 %  (1 2 5 гр) 3440 7 ,1 3 24527,20 26488,00

Т в о р о ж о к  ананасовы й ЮОгр 3000 7 ,1 3 21390,00 23100,00

П росток ваш а 4 0 0 гр 2400 9 ,6 3 23112,00 24960,00

С м етан а 10,0%  0 ,5л . 400 1 5 ,9 3 6372,00 6880,00

Т в ор ог 9%  св еж и й , п ол уж и р н ы й 360 6 7 ,5 9 24332,40 26280,00

Л от №  5 «О вощ и и ф рук ты  » II „Şinteacova 68078,00 68078,00
К артоф ель Svetlana” 300 9 ,0 0 2700,00 2700,00
Л ук 150 1 0 ,0 0 1500,00 1500,00
М орковь 120 9 ,8 0 1176,00 1176,00
С векла 120 9 ,6 0 1152,00 1152,00
К апуста 300 1 0 ,5 0 3150,00 3150,00
Я блоки 250 8 ,0 0 2000,00 2000,00
Бананы 600 3 2 ,0 0 19200,00 19200,00
А пельсины 600 3 3 ,0 0 19800,00 19800,00
М андарины 600 2 9 ,0 0 17400,00 17400,00

Л от №  6- «Р азли ч н ы е  
продукты  п итания»

SRL „Chiupon”
94101,40 110199,98

М асл о р асти тел ьн ое  
р а ф и н и р о в а н н о ед езо д о р и р о в а  и н о е, 

буты ли по 5 литров
400 3 0 ,6 7 12266,67 14720,00

Л аваш  270-300гр (уп ак ов к а  по 2  ш т) 400 8 ,8 0 3518,52 3800,00
К руп а кукурузная ф а с .п о  1кг. 100 1 1 ,4 6 1145,83 1375,00
К руп а гречневая ф а с .п о  1кг. 150 1 3 ,2 5 5437,50 6525,00

| К рупа манная ф а с .п о  1кг. 100 1 1 ,8 3 1183,33 1420,00
О веян ны е хлопья ф ас. 1 кг. 100 1 1 ,8 3 1183,33 1420,00
К руп а пш еничная (А р н а у т к а ) ф ас. 1 кг. 200 1 5 ,0 0 3000,00 3600,00
Рис круглы й ф ас. 1 кг Э кстр а 200 2 3 ,5 4 4708,33 5650,00
Ф асол ь ф а с .п о  1 кг. 150 2 3 ,8 9 3583,33 3870,00
С ахар  (п есо к ) ф ас. 1 кг 500 2 3 ,3 8 11689,81 12625,00
М акаронны е издели я  в а с со р т и м ен т е  в/с  

ф а с.п о  1 кг. К ласс 1 ,гр .А  т в ер д ы х  со р т о в
200 1 4 ,3 8 2875,00 3450,00

Я й ц о  к ур и н н ое д и е т и ч ес к о е 6400 2 ,0 4 13066,69 15680,00
С оки ф рук товы е о св етл ен н ы й  в 

ассо р ти м ен т е  (1ли тр овая  буты лка)
1000 1 1 ,4 6 11458,33 13750,00

П ряники 150 2 4 ,6 7 3700,00 4400,00
1 С уш ки сл адк и е  (овальн ы е) 150 2 5 ,9 3 3889,89 4200,00

П еч ен ье п о с т н о е  п е с о ч н о е 150 2 7 ,5 0 4125,00 4950,00
П аста из перц а 8 0 0  гр .в /с  ж /бан к и * 50 6 6 ,6 7 3333,33 4000,00
Г ор ош ек  зел ён ы й  в /с 4 2 5  гр. ж /бан к и 200 9 ,1 7 1833,33 2200,00
Чай к р уп н ол и стов ой , ЮОгр 100 1 2 ,5 0 1250,00 1500,00
Л авровы й л и ст  10 гр.. 50 1 ,4 7 73,33 88,00
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В ани лин  2  rp. 100 0 ,8 2 81,67 98,00
С оль йоди рован ная пищ евая 75 6 ,2 5 468,75 562,50
Уксус винный 0,5 л 24 9 ,6 0 230,40 276,48

Лот № 7- «Рыба» SRL”Slavena Lux” 23000,00 27600,00
Х ек  ф асован ны й по 1 кг. С ухая  зам ор озк а , 

б е з  головы
400 57,50 23000,00 27600,00

TOTAL pe loture 1- 7 450889,50 507043,48

Anularea procedurii de achiziţie pu Mică:
în temeiul art. 71 alin.__lit
Argumentare: ___________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
[se specifică SIA RSAP, e-mail, 

fax, poştă, etc]
Lotul 1

1 UNIVERSALCOOP 07.10.2022 e-mail

Lotul 2
SRL “M eatpromcom” 07.10.2022 e-mail

Lotul 3
S A „ F a b r ic a  de u n t  d in  Floresti 07.10.2022 e-mail

Lotul 4
S A „ F a b r ic a  de u n t  d in  Floresti 07.10.2022 e-mail

Lotul 5
II Şinteacova Svetlana” 07.10.2022 e-mail

Lotul 6
SRL „Chiupon” 07.10.2022 e-mail

Lotul 7
SRL „Slavena Lux” 07.10.2022 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)

2. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

A <

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

X 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 termeni de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al RM).

2. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
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Denumirea
operatorului

economic

întreprind
erea:

Cu capital 
autohton/

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
v a la b ilita te  al 
contractului 
/acordului- 

cadru
fără TVA

inclusiv
TVA

Lotul 1
UNIVERS ALCOOP бюджет 3 7 1 3 .1 0 .2 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 -6 21960,00 23715,00 3 1 .1 2 .2 0 2 2

Lotul 2
S R L  “ M e a t p r o m c o m ” бюджет 38 1 3 .1 0 .2 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 -6 69539,00 83445,00 3 1 .1 2 .2 0 2 2

Lotul 3
S A „ F a b r ic a  de u n t  d in

Floresti
бюджет 3 9 1 3 .1 0 .2 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 -6 48883,50 58657,50 3 1 .1 2 .2 0 2 2

Lotul 4
S A „ F a b r ic a  de u n t  d in  

Floresti
бюджет 4 0 1 3 .1 0 .2 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 -6 125327,60 135348,00 3 1 .1 2 .2 0 2 2

Lotul 5
îî Ş in te a c o v a  S v e t la n a ” бюджет 41 1 3 .1 0 .2 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 -6 68078,00 68078,00 3 1 .1 2 .2 0 2 2

Lotul 6

SRL „Chiupon” бюджет 42 1 3 .1 0 .2 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 -6 94101,40 110199,98 3 1 .1 2 .2 0 2 2

Lotul 7

SRL „Slavena Lux” бюджет 43 1 3 .1 0 .2 0 2 2 1 5 0 0 0 0 0 0 -6 23000,00 27600,00 3 1 .1 2 .2 0 2 2

TOTAL pe lo t  1-7 450889,20 507043,48

3. 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 verzi)?

(DA/NU)

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

(indicaţi suma cu TVA)

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

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

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

Prin prezenta care 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:

(Semnătura)
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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.    20__din    19.10.2022       .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni 
Localitate Comuna Trușeni, municipiul Chișinău 
IDNO 1007601007398 
Adresa Str.27 august,30 
Număr de telefon 022-59-02-36/ 022-59-81-11 
Număr de fax  
E-mail contabilitateatruseni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

022-59-81-11 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate LICITAȚIE DESCHISĂ 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Lucrări de reconstrucție a străzii Gh. 
Coșbuc din com. Trușeni (etapa I) 

Cod CPV 45233142-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor 1nitary1e decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire (1nitary1e link-
ul procedurii de atribuire) 

 Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1663155473683 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663155473683?tab=contract-
notice 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 04.10.2022 Ora:16.00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu x    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1663155473683 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663155473683?tab=contract-
notice 
Data publicării transmiterii: 14.09.2022 

Tehnici și instrumente 1nitary1 de 
atribuire  

Nu□  1nitar-cadru□ 1nitar 1nitary de 
achiziție□ licitație electronică□ 
catalog electronic□ 
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Sursa de finanțare Buget de stat x 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea unitara (lei, fără TVA) 3 586 740,00 lei 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data _04.10.2022__, ora_14:00___), au depus oferta _5__ ofertanți: 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociații/administratorii 

S.A. Edilitate  1003600045544 Tatiana burlac 
S.R.L. Dromas-cons 1003600107905 Piotr dacin 
S.R.L. Credo Industry 1003600100216 Credo Industry 
S.R.L. Nouconst 1005600012120 Dorin Odovenco 
S.A. Drumuri Strășeni 1003600111971 Igor Gonța 
   

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
S.A. ”DRUMURI 

STRĂȘENI” 
SA Edilitate SRL Dromas Cons SRL Credo 

Industry/ 
SRL 

Nouconst 

 

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

DUAE prezentat oferta nu a fost 
descarcata 

oferta nu a fost descarcata oferta nu a 
fost 

descarcata 
Oferta-devize 
locale 

prezentat    

informații 
generale despre 

prezentat    
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ofertant 
Cerere de 
participare  
Anexa nr.7) 

prezentat    

Scrisoare de 
garanție bancară 
1 % 

prezentat   

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

Grafic de executare 
a lucrărilor (Anexa 
10) 

prezentat    

Declarație privind 
experiența similară 
(Anexa nr.12) 

prezentat    

declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an Anexa 13 

prezentat    

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

prezentat    

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

prezentat    

Lista 
subcontractanților și 
partea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de 
aceștea anexa 16 

prezentat    

Informații privind 
asocierea în vederea 
participării la 
procedura de 
atribuire executării 
obiectivului de 
investiție 

prezentat    

AVIZ pentru 
participare la 
licitațiile publice de 

prezentat/    
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lucrări din domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor 
Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii, extras 
din registrul de stat 
al persoanelor 
juridice 

prezentat    

Garanția lucrărilor 
executate 5 ani 

prezentat    

Certificat de 
atribuire a contului 
bancar 

prezentat    

Certificat de atestare 
tehnică profesională 
a dirigintelui de 
șantier 

prezentat    

Raport financiar prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
reconstrucție 
a străzii Gh. 
Coșbuc din 
com. Trușeni 
(etapa I) 

     
S.A.”Drumuri 
Strășeni” 

3 241 491,08 1 lot + + 

      

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului operatorului 
economic 

07.10.2022 S.A. DRUMURI 
STRĂȘENI 

Scrisoarea nr. 1065  din 
07.10.2022 cu privire la 
solicitarea neclarităților 
Oferta deviz în Formularul 
nr.3, pct.4, eroare tehnică 
Resusrsul Diriginte de 

Scrisoare-raspuns nr.239 din 
10.10.2022, cu privind acceptarea 
erorilor tehnice de către SA ”Drumuri-
Strășeni” in Devizul local, Formularul 
nr.3, pct.4 prin care Resursul diriginte 
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șantier de santier, s-a bifat la tip materiale în 
loc de tip manoperă. S- a transmis 
oferta deviz recalculată, fiind majorat 
valoarea ofertei cu 750,57 lei, valoarea 
ofertei după recalculare constituie 
3 242 241,65 lei. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
S.A. Edilitate oferta din punct de vedere economic neavantajoasă 
S.R.L.  Dromas Cons oferta din punct de vedere economic neavantajoasă 
S.R.L. Credo Industry oferta din punct de vedere economic neavantajoasă 
S.R.L. Nouconst oferta din punct de vedere economic neavantajoasă 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
reconstrucție 
a străzii Gh. 
Coșbuc din 
com. Trușeni 
(etapa I) 

S.A 
DRUMURI 
STRĂȘENI 

1 lot (etapa I) 3 242 241,65 3 242 241,65 3 890 689,98 

      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit , lit.__.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.A.Drumuri Strășeni 10.10.2022 e-mail 
S.R.L. ”Dromas Cons” 10.10.2022 e-mail 
S.A. ”Edilitate” 10.10.2022 e-mail 
S R L  ”Credo Industry” 10.10.2022 e-mail 
S R L  ”Nouconst” 10.10.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/acor

dului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

S.A. 
DRUMURI 
STRĂȘENI 

 
25 19.10.2022 45233142

-6 3 242 241,65 3 890 689,98 30.06.2023 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.2  din  21.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satului Tătărești 
Localitate s.Tătărești r-l Cahul 
IDNO 1007601007697 
Adresa s.Tătărești, r-l Cahul 
Număr de telefon 0299-76-716 
Număr de fax 0299-76717 
E-mail oficial  mihai.deonis@mail.ru, 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Soitu  Valentina 067711049  
Romanenco Violina 078811457 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Construcția sistemului de alimentație cu apă potabilă în 
s. Tătărești r. Cahul 

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-1663307703018 
Data publicării: : 16 septembrie 2022 

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

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

Licitație electronic 
 
 

Sursa de finanțare Buget republican 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2345537,97 

 
 

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: 

mailto:mihai.deonis@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663307703018
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 28.09.2022__, ora__11_:_00__), au fost depuse _2_: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Vipart Plus 

 

1005600016494 Popov Vitalie 

2 SRL Maxcosm Prim 
 

1009600028556 Turturica Angela 

    
    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Vipart Plus 

 
SRL Maxcosm 

Prim 

 

  

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

DUAE prezentat prezentat   
Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat prezentat   

Oferta prezentat prezentat   
 Rechizite Bancare prezentat prezentat  

Certificatul privind lipsa 
sau existența restanțelor 
față de bugetul public 
național 

prezentat prezentat  

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

Document 1     
Document n     

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

Construcția 
sistemului de 
alimentațiecu 
apă potabilă în 
s. Tătărești  

r. Cahul 

SRL Vipart Plus 
 

2316975,44 1 proiect + + 

SRL Maxcosm Prim 

 

2178568,12 1 proiect + + 

     

     

      

     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Maxcosm Prim 

 

Pretul mare 

  
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1    
Denumire factorul n    

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) 

Construcția 
sistemului de 
alimentație 
cu apă 
potabilă în   
s. Tătărești  
r. Cahul 

SRL Vipart Plus 
 

1 proiect 2000000 2000000 2400000 

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 Vipart Plus 

 

  7.10.2022 SIA RSAP 

SRL Maxcosm Prim 

 

  7.10.2022 SIA RSAP 

   
   

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea operatorului  
economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea 

contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/acor

dului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL Vipart Plus 

 

36 
20.10.2022 45200000-9 2000000 2400000 31.12.2023 

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

Au fost aplicate 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  □                        

  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de 
seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.2  din  21.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satului Tătărești 
Localitate s.Tătărești r-l Cahul 
IDNO 1007601007697 
Adresa s.Tătărești, r-l Cahul 
Număr de telefon 0299-76-716 
Număr de fax 0299-76717 
E-mail oficial  mihai.deonis@mail.ru, 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Soitu  Valentina 067711049  
Romanenco Violina 078811457 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Construcția sistemului de alimentație cu apă potabilă în 
s. Tătărești r. Cahul 

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-1663307703018 
Data publicării: : 16 septembrie 2022 

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

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

Licitație electronic 
 
 

Sursa de finanțare Buget republican 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2345537,97 

 
 

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: 

mailto:mihai.deonis@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663307703018
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 28.09.2022__, ora__11_:_00__), au fost depuse _2_: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Vipart Plus 

 

1005600016494 Popov Vitalie 

2 SRL Maxcosm Prim 
 

1009600028556 Turturica Angela 

    
    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Vipart Plus 

 
SRL Maxcosm 

Prim 

 

  

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

DUAE prezentat prezentat   
Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat prezentat   

Oferta prezentat prezentat   
 Rechizite Bancare prezentat prezentat  

Certificatul privind lipsa 
sau existența restanțelor 
față de bugetul public 
național 

prezentat prezentat  

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

Document 1     
Document n     

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

Construcția 
sistemului de 
alimentațiecu 
apă potabilă în 
s. Tătărești  

r. Cahul 

SRL Vipart Plus 
 

2316975,44 1 proiect + + 

SRL Maxcosm Prim 

 

2178568,12 1 proiect + + 

     

     

      

     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Maxcosm Prim 

 

Pretul mare 

  
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1    
Denumire factorul n    

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) 

Construcția 
sistemului de 
alimentație 
cu apă 
potabilă în   
s. Tătărești  
r. Cahul 

SRL Vipart Plus 
 

1 proiect 2000000 2000000 2400000 

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 Vipart Plus 

 

  7.10.2022 SIA RSAP 

SRL Maxcosm Prim 

 

  7.10.2022 SIA RSAP 

   
   

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea operatorului  
economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea 

contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/acor

dului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL Vipart Plus 

 

36 
20.10.2022 45200000-9 2000000 2400000 31.12.2023 

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

Au fost aplicate 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  □                        

  

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. 

























nxodel-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr.23 din 20.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantii:

V
tr
B

Denumirea autoritifii contractante Inspectoratul General pentru Situatii de Ureente
Localitate mun. Chisin[u- str. Gh Asachi 6Q R l\rfnt.t
IDNO I 00660 I 000543
Adresa mun. Chi$indu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova
Numir de telelbn 022 78-51-60
Numir de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Vasilii Bodarev

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire n cererea ofertelor de prefuri v Licita{ie deschisr 
" 

Att"t..

Procedura de achizifie repetatl

Tipul obiectului contractului de
achizi(ie/ acordului-cadru

Bunuri V Servicii a Lucrdri n

Obiectul achizifiei Produse petroliere

09100000-0
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor

i decdt licitatia deschis
Procedura de atribuire (se ya
indica din cadrul portalului
guvernamental
www.mtender.qov.mdl

1-MD-1 662726428Nr.

Link-ul:

Data icdrii: 09.09.2022
Platforma de achizifii publice
utilizatl

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

Anunf de intenfie publicat in
BAP (dupd caz)

Data: 14.06.2022

https : //tender. gov.md/ro/ l4lbap nt 46 3.
Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire

oAcord-cadru tr Sistem dinamic de achizitie ot icitatie
electronicd oCatalog electronic

Sursa de finantare V Buget de stat; oBuget CNAM; cBuget CNAS; rrsurs€

Nr:

Cod CPV



externe; trAlte surse: [IndicafiJ
Valoarea estimatl lei, fdrd TVA ) 4000000,00 MDL

3. clarificiri privind documentafia de atribuire: Nu au fost.

(se va 2omplete tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitErii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4- Modificrri operate in documenta{ia de atribuire: Nu au fost.

(Se va 2omplete in cazul tn care aufost operate modificdri)

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor cle
informare (dupd caz)

[Indicali surso utilizatd Si data pubticdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (iupa cai)

[Indicali numdrul de zileJ

5. PinI Ia termenul-limiti (data 17.10.2022, ora 09:00), a depus ollerta un ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administratorii

1. ICS,,LUKOIL-Moldova" SRL 100260000s897 ISAYEV FEYRUZ

6. Informafii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ICS,,LUKOIL-Moldova" SRL
Documentele ce constituie oferta

nu corespunde)
Propunerea tehnic[ prezentat
Propunerea financiard prezentat
DUAE prezentat
Garantia pentru ofertd prezentat

Documente de calificare
dsqJa consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Dovada inregistr[rii
persoanei iuridice

prezentat

Dovad[ deJinere cont
bancar

prezentat

Lista statiilor PECO prezentat
Licentd de activitate prezentat
Certificate de
conformitate

prezentat

2



(l-nforma\ia privind denumirea documentelor prezentate se vo indica tn conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire Si se vo consemna prin: prezentdt, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentot, dar nu corespundecerin;eior de calificare))

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

Denumirea
lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

flri TVA

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespundere
a cu cerin{ele
dr: calificare

Corespunder
ea cu

specificafiile
tehnice

Produse
petroliere

ICS ,,LUKOIL-
Moldova" SRL

3858012,43 Un lot + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei Jtnale(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deiali/icare" si "Corespunderea cu specffica{iile
tehnice" , se va consemno prin: ,,*" tn cazul ,ornrpundrrii Si prin ,,_,, in cazyl necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de
scizut) s-a solicitat: Nu au fost

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului

9. Ofertanfii respinqildescalifica(i: Nu au fost.

Denumirea operatorului economic Motivul respingeriildescalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: pndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sclzut V
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost o

(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)

12. Informafia privind factorii de evaruare apricafi: Nu se aplicl

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



Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
DenUmirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplic[

(se va completa tn cazul tn care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examinlri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizifie public{/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6: Nu se aplic[
In temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

l5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lygru pentru ichizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legl nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: Nu se apticr

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Cantitate Ei
unitate de m5surl

Pre(ul total firl
TVA

Produse petroliere ICS ,,LUKOIL-Moldova"
SRL

Un lot 3 858012,43

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS,,LUKOIL-Moldova" SRL La data de 20.10.2022 prin
scrisoarea de inqtiintare
nr. l9l10-1845

dumitru. simonov@lukoil.md

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

A 6 zile in cazul transmiterii comunlcerii p.i,
miiloace electronice qi/sau fax n
n I I zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice gi/sau fax o

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevlzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

n I I zile in cazul transmiterii co-unioArii pri,
miiloace electronice qi/sau fax n
E 16 zile in cazul netransmiterii comunic[rii
prin mi.iloace electronice gi/sau fax n

(Selectasi termenul dg asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3 t din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaid tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codului Civil al ilepublicii
Moldova).

17 . C o ntr actul d e achizilie / aco rd u l-ca d ru incheia t:



Denumire
a

operatoru
lui

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

I
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea r:ontractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac

ordului-cadru
m.6 inclusiv

TVA

ICS

,,LUKOI
L-
Moldova
,, SRL

Intreprind
ere cu
capital
strdin

118 20.r0.22 09100000-0 3 85 8012,43 4623156,90 31.12.2022

18. Informafia privind achizi(ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati Si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care ou fost aplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezenta dare de seamd, grupul tle lucru a"
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptAnd cazurile prevdzute di art. 3) atin. (3) at Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind ochiziliile publice )t precum Ei cd tn cazul depunerii contestayiilor Si/saurecepliondrii ropoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei soluyionite.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea clesfdgurdrii procedurii
de achixilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legale tn vigoare.

Conducitorll ului de lu pentru achizitii: (-tu
\ -F*ndtura)

2z Ut t
Prenume)

L.$.

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

valoarea de achizifie 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 aplicate criterii de
durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost a



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 18.10.2022. 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria S Ignăței r Rezina 
Localitate S Ignăței
IDNO 1007601005453
Adresa S Ignăței
Număr de telefon 0254 48 238
Număr de fax 0254 48 236
E-mail ludmila.toma@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Ludmila Ionașcu

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea  ofertelor  de  prețuri □ Licitația  publică
deschisă □Altele: [Indicați]

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V

Obiectul achiziției Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a
stației de epurare in s Ignăței

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

Nu este caz

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663332943470
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663332943470?tab=contract-notice
Data publicării: 16.09.2022

Platforma de achiziții publice utilizată  V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante

V Da  □ Nu

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 09.09.2022, BAP nr. 71
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7
1 2.pdf

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
externe; □ V Alte surse: din cadrul programului,,Satul
Europian,,

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5961865,00 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost

(Se va completa în cazul în care au fost 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 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 06.10.2022,ora 11:00), au depus oferta 2 ofertanți:         

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. SRL Valdcongrup 1009600000374 Administrator Denis Țurcan
2. SRL Genial-A 1006600042119 Administrator Andrei Dascalescu
3.
4.

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

Nr. Denumire document
Denumirea operatorului economic

Calibcom
S.R.L.

Atar Inter
S.R.L

O.E. O.E.

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

1.1 DUAE prezentat prezentat
1.2 Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat prezentat

1.3 Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei (anexa nr. 8)

prezentat prezentat

1.4
Garanția pentru ofertă  - 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA  (anexa 
nr. 9)

prezentat prezentat

2.  Propunerea economică și financiară:

2.1

Informații/documente  privind
capacitatea  economică  și/sau
financiară  (Cifra  medie  de  afaceri
pentru  ultimii  3  ani,  nu  mai  mic  de
2 400 000,00 lei)

prezentat prezentat

2.2

Declarație  privind  situația
financiară  pentru  perioada  de
gestiune  anterioară
(Disponibilitatea de bani lichizi –
minim  de  50%  din  valoarea
ofertei prezentate)

prezentat  prezentat

2.3 Lichiditate generala (nu mai puțin
de 100%)

prezentat prezentat

2.4 Ultimul raport financiar prezentat prezentat

2



3. Propunerea tehnică  și profesională: 

3.1

Documentația  de  deviz  -
Formulare  Devizelor:  3,  5  și  7,
conform Formularului de deviz nr.
1, din (anexa nr. 23)

prezentat prezentat

3.2
Grafic  de  executare  a  lucrărilor
Conform Documentația standard 
(anexa nr. 10)

prezentat prezentat

3.3

Declarație  privind  experienţa
similară în ultimii  5 ani Conform
Documentația standard 
(anexa nr. 12)

prezentat prezentat

3.4

Declarație  privind  lista
principalelor  lucrări  executate  în
ultimul  an de  activitate  Conform
Documentația standard 
(anexa nr. 13)

prezentat prezentat

3.5

Declarație  privind  dotările
specifice,  utilajul şi echipamentul
necesar  pentru  îndeplinirea
corespunzătoare  a  contractului
Conform  Documentația  standard
(anexa nr. 14)

prezentat prezentat

3.6

Declarație  privind  personalul  de
specialitate  propus  pentru
implementarea  contractului
Conform  Documentația  standard
(anexa nr. 15)

X X

3.7

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

X X

3.8 Informaţii  privind  asocierea
(anexa nr. 17)

X X

3.9 Angajament  terţ  susţinător
financiar (anexa nr. 18)

X X

3.10

Angajament  privind  susţinerea
tehnică  și  profesională  a
ofertantului/grupului  de  operatori
economici  -după caz; (anexa nr.
19)

X X

3.11 Declaraţie  terţ  susţinător  tehnic
(anexa nr. 20)

X X

3.12 Declaraţie  terţ  susţinător
profesional (anexa nr. 21)

x X

3.13

Aviz  pentru  participare  la
licitațiile  publice  de  lucrări  din
domeniul  construcțiilor  și
instalațiilor; (anexa nr. 22)

prezentat prezentat

3.14

Declarație cu privire la specialiștii
atestați  în  construcții,  care
activează  în  cadrul  întreprinderii
în domeniul: Instalații și rețele de
alimentare cu apă și canalizare

prezentat prezentat

4. Documente de calificare:
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

4.1
Certificat/ decizie de înregistrare a
intreprinderii/Extras  din Registrul
de Stat al persoanelor juridice

prezentat prezentat

4.2 Certificat  privind  lipsa  sau
prezentat prezentat
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existența  datoriilor  la  Bugetul
Public  Național,  eliberat  de
Inspectoratul Fiscal

4.3
Certificat de atribuirea a contului 
bancar, eliberat de bancă 
deținătoare de cont

prezentat prezentat

4.4

Declarație  privind  perioada  de
garanție  asupra  lucrărilor  de
construcția (Perioada de garanție
pentru lucrările prevăzute este de
3 ani.)

prezentat prezentat

4.5
Declaraţie privind prezentarea 
mostrelor (în termen de 3 zile 
lucrătoare)

x x

5. Documente solicitate de la ореrаtоrul economic declarat invingător:

6.1

Declarație  privind  confirmarea
identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea  acestora
în  situația  condamnării pentru
participarea  la  activități  ale  unei
organizații  sau  grupări  criminale,
pentru  corupție,  fraudă  și/sau
spălare  de  bani  (ordinul  M.  F.
nr. 145 din 24 noiembrie 2020)

x x x x

6.2

Garanţiei  de  bună  execuţie  10%
din  valoarea  contractului
(conform  Documentația standard,
punct. 98)

x x x x

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Prețul ofertei 
(fără TVA)*

Cantitate și
unitate de

măsură

Corespunderea
cu cerințele de

calificare

Corespunderea
cu specificațiile

tehnice
Construcția rețelelor de
canalizare magistrale și
a stației de epurare in s
Ignăței

SRL Valdcongrup 1 proiect + +

SRL Genial-A 1 proiect + +

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

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 Operatorul Informația solicitată  Rezmatul răspunsului
4



solicitării economic operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificării

 
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: nu sunt

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat

13. Reevaluarea ofertelor: nu au fost

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

5



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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitat
e și

unitate
de

măsură  

Prețul
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total
 (inclusiv

TVA)

1

Construcția  rețelelor
de  canalizare
magistrale  și  a  stației
de epurare in s Ignăței

Compania
Valdcongrup

SRL
1 proiect 5961865,00 5961865,00 7154238,0

x Total pe procedura: x x x 5961865,00 7154238,0

Anularea procedurii de achiziție publică: nu au fost anulată

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.            
Argumentare:  _______________________________________________________________

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL Valdcongrup Scrisoare nr. 134 din 11,10,2022 Email.valdcongrup@gmail.com
SRL Genial-A Scrisoare nr. 134 din 11,10,2022 e-mail.genial-a@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)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

(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).

3. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
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Denumirea
operatorului 

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
contractulu
i/acordului-

cadru
fără TVA inclusiv TVA

Compania 
Valdcongru
p SRL

Cu capital
autohton 047 18.10.2022

45
20

00
00

-9

5961865,00 7154238,00 31.12.2023

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) nu au fost aplicate    
(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:

                               Alexandru Calaraș                    _____________________

                                                                                                L.Ș.
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.   5_din       21.  10.2022      .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s.Elizaveta mun.Bălți 
Localitate s.Elizaveta 
IDNO 1007601003150 
Adresa Mun.Bălți,s.Elizaveta,str.Stefan cel Mare nr.22 
Număr de telefon 023168381,023168466 
Număr de fax  
E-mail oficial  primaria_elizaveta@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Vicoria Botnari 

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 □  Servicii x  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de Elaborarea Planului Urbanistic General 
pentru  satul Elizaveta,mun.Bălți     

Cod CPV 71400000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21064271 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1663847961271 
Data publicării: 22.09.2022 

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 261917,00/314301,00 
 fărăTVA /cu 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 _06.10.2022__, ora_16_:_00_), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. INCP ”Urbanproiect” 1003600150288 Vlas Gheorghe 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

INCP 
”Urbanproiect” 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

    

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

Cerere de participare prezentat 
 

   

Declarația privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat 
 

   

Oferta prezentat 
 

   

Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras 
din Registrul de stat al 
persoanelor juridice 

prezentat 
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Experiența de 
elaborare PUG în 
ultimii 2 ani, minim 2 
PUG elaborate 

prezentat 
 

   

Calificarea și 
experiența de minim 2 
ani în elaborarea 
proiectelor a 
specialiștilor atestați 

prezentat 
 

   

Grafic de elaborare a 
PUG al 
s.Elizaveta,mun.Bălți 

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. 

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)* 

Cantita
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

Lot 1 Servicii de 
Elaborarea 
Planului 
Urbanistic 
General pentru 
satul 
Elizaveta,mun.Băl
ți     

INCP ”Urbanproiect” 261917,00 1 buc + + 

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

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

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 
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Servicii de 
Elaborare a 
Planului Urbanistic 
General pentru 
satul 
Elizaveta,mun.Bălți 

INCP”Urbanproiect”    1 buc 261917,00 261917,00 314301,00 

 
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  

INCP”Urbanproiect” 12.10.2022  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 

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 

INCP”
URBA
NPROI
ECT” 

Cu capital 
autohton   

64 

21.10.2022 
7140
0000
-5 

261917,00 314301,00 31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
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Au 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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8. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi curnulate n

Pentru toate loturile Z
Alte limitari privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

9. Criteriul de atribuire aPlicat:
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Cel mai bun raport calitate-cost I

2
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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-1662979246704 din 20.10.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primaria comunei Recea, rl. Rîșcani 
Localitate s.Recea, rl. Rîșcani 
IDNO 1007601002902 
Adresa s.Recea, rl. Rîșcani 
Număr de telefon 069141142 
Număr de fax 0256 74 2 38 
E-mail oficial  primariareceariscani@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Pleșca Daniela, 0 256 74 2 36 

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 Implementare a măsurilor de eficiență energetică a 
clădirii IP Liceul Teoretic ”Recea” 

Cod CPV 45000000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662979246704 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063418/ 
Data publicării: 12.09.2022 

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

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

 Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere 

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: buget local. 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 059 041,66   lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063418/
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicați sursa utilizată și data publicării] 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 04.10.2022, ora 08:30), au depus oferta  3 (trei) ofertanți: 
Nr. Denumirea 

operatorului economic 
             IDNO Asociații/administratorii 

1. SRL”Proiect Gabion” 1010600016641 Secrieru Ion 
2. SRL”Valdcongrup” 1009600000374 Țurcan Denis / Țurcan Lucia 
3. SRL”Iuris - Activ” 1018602004266 Lupașcu Cristina 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL”Proiect 

Gabion” 
SRL 

”Valdcongrup” 
SRL”Iuris - 

Activ” 
   

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat    
Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat    

DUAE prezentat prezentat prezentat    
Garanția pentru 
ofertă(după caz) 

prezentat prezentat neprezentat    

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

Certificat de 
înregistrare / Extras / 
Decizie 

prezentat prezentat prezentat    

Licența prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 7 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 8  prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 9  prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 10 prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 12 sau 13 prezentat prezentat prezentat    
Ultimul raport financiar prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 14 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 15 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 16 prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 17 prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 18  prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 19  prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 20 prezentat prezentat neprezentat    
Anexa 21  prezentat prezentat neprezentat    
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Anexa 22 prezentat prezentat prezentat    
Lichiditate generală prezentat prezentat neprezentat    
Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat neprezentat    

Certificat diriginte de 
șantier 

prezentat prezentat prezentat    

Declarație privind 
conduita etică 

prezentat prezentat prezentat    

Informații despre 
ofertant 

prezentat prezentat prezentat    

Garanția lucrărilor 
executate nu mai puțin 
de 3 ani 

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)) 
 
SRL”Iuris - Activ” nu a prezentat: 

- Garanția pentru ofertă prezentarea carei este obligatorie conform pct.4, art.65 din Legea 131/2015 privind 
achizițiile publice. 

Conform  lit.a), pct.6, art.69 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, oferta dată nu se acceptă.  

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 nr.1 

Termoizolarea 
exterioară a pereților 
clădirii Liceului 
Teoretic Recea 

SRL”Proiect 
Gabion” 

2 606 414,73 1 + + 

SRL 
”Valdcongrup” 

2 632 365 1 + + 

 
Lot nr.2 
Reconstrucția 
acoperișului clădirii 
Liceului Teoretic 
Recea 
 

SRL”Iuris – 
Activ” 

1 193 879,04 1 - + 

SRL”Proiect 
Gabion” 

1 311 888,67 1 + + 

SRL 
”Valdcongrup” 

1 313 677 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 

    

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

SRL”Valdcongrup” Preț mare 

SRL”Iuris - Activ” 
Nu a prezentat garanția pentru ofertă, prezentarea fiind 
obligatorie conform pct.4, art.65 din Legea 131/2015 
privind achizițiile publice. 
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Conform  lit.a), pct.6, art.69 din Legea nr.131/2015 
privind achizițiile publice, oferta dată nu se acceptă. 

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) 
Lot nr.1 
Termoizolarea exterioară 
a pereților clădirii 
Liceului Teoretic Recea 

SRL”Proiect 
Gabion” 

1 2 606 414,73 2 606 414,73 3 127 697,68 

Lot nr.2 
Reconstrucția 
acoperișului clădirii 
Liceului Teoretic Recea 
 

SRL”Proiect 
Gabion” 

1 1 311 888,67 1 311 888,67 1 574 266,40 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             
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Argumentare:  _____________________________________________________________________  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL”Proiect Gabion” 06.10.2022 e-mail 
SRL”Valdcongrup” 06.10.2022 e-mail 
SRL”Iuris - Activ” 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: 

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 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
”PROIECT 
GABION” 

Autohton 48 20.10.2022 
45000000-7 

2 606 414,73 3 127 697,68 31.12.2023 

49 20.10.2022 1 311 888,67 1 574 266,40 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.  
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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: 

                            Valeriu GHELAN____                                  ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                     (Semnatura) 



model-tiD
:

DARE DE SEAMA

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

Nr. ./'& din 17,10.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

I)enumirea autorititii eontractante primdria s. Horodigte, r-nul Donduseni
Localitate s. Horodiqte
IDNO r 00760 1 005 1 6s
Adresa s. Horodiste, r-nul Donduseni
Numir de telefon 02s14036s
Numir de fax
E-mail oficial horod i ste. pri maria(@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Burcalii Boris, 025140365,
horodiste. primaria@mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate r/Cererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisd
nAltele: flndicalil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul ob.iectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii I Lucrdri {
Obiectul achizifiei Lucrdri de montare a turnului de apa in satul

Horodiste. raionul Donduseni
Cod CPV 45200000-9
Bxpunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitasia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului - guvernamental
www.mlender.sov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD - | 66431 02007 7 7
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro lpublic/tend er I 21 06467 5 I
Data public Ftrii: 28.09 .2022

Platfor.ma de achi2itii publice utilizatl r/ achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusd in planul de
achizifii publice a autoriti{ii contractante

!Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://donduseni.md/achizitii-oublice/

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

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru trSistem dinamic de achizilie
n[,icitalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de'finanfare lBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicatil



314,00

Data solicit[rii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

3. 
-Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

4, Modificflri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modfficdri)

5. Pini la termenul-limiti (data_1I.10.2022, ora_10_:_00j, au depus oferta _l_ ofertan{i:

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

Documentele ce constituie oferta
e va consmna 0rtn: entat, ntat. nu

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu coVespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

pndicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

pndicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO ASociafii/
administratorii

1. SRL Primaterax-Nord t0066020rtt24

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

financiard

Garanlia, pentru ofertd

Documente de calificare
va consmnd prin: prezentat, neprezentat, nu core

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



Denumirea
lbtului

Denumirea
operatorului

economic.,

Pr:eful "
'ofertei

(ftrd TVA)*

,Cantitate,
si unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lucrdri de

montare a

turnului de

apa in satul
I{orodiste,
raionul
Donduseni

SRI- Primaterax-
Nord

453 645,95

Lot n Onerator economic 1

Onerator economic n

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" ;i "Corespunderea cu specfficayiile

tehnice" , se va consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" Ilt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scdzut) s-a

solicitat:

9. Ofertan(ii respinqi/descalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile {
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut {
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica(i:

Data
soliciti'rii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rdspunsului
operatorului economic

Denumirea oneratorului economic Motivul respinqeriildescalifi cirii
SRL Primaterax-Nord Pre{ul ofertei prezentate depa;eqte limita

bugetului disponibil pentru achitare
lucririlor executate cu suma de 135331,95 lei
fnrn TVA sau cu 42.5 oh.



Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatolqlul egelrelgie-] Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului q9949!ql9l Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr

sau-cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14. in urma examiniri, evalu[rii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi{ie public6:

in temeiul art. 7 1Anularea procedurii de achizilie publicd, punct ( 1) Autoritatea contractantd, din proprie

iniliativd, anuleazd procedura de atribuire a contractului de achizilii publice, dacd ia aceastd decizie

inainte de data transmiterii comunicdrii privind rezultatul aplicdrii procedurii de achizilie publicd, in

urm6toarel e cazuri: lit. d) au fost depuse numai oferte care: depd$esc cu 30Yo valoarea estimatd a

achrziliei, calculatd conform prezentei legi ( 42,5Yo); punct (3) Decizia de anulare a procedurii de

achizilie public6 nu genereazd vreo obliga{ie a autoritdlii contractante sau a Agenliei Nalionale penrnt

Solulionarea Contestaliilor fa!6 de participanlii la procedura respectivd, cu exceplia returndrii garanliei

pentru ofertd qi a garanliei de bund execulie a contractului.

Motivul reevalulrii ofertelor
N{odificirile operate

Pre{ul total
(farn TVA)

Preful unitar
(fIrn TVA)

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi

unitate de
masura

Denumirea
lotului

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

Denumirea operatofului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificd SIA RSAP, e-mail,

fax, po;td, elcJ

+̂

Argumentare:



(Infbrmarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'lucru 

pentru ichiziyii se realizeazd tn ionformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr- I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
'2015 

privind achiziliil, piblirr, iiclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenutui) al Codului Civil al Republicii Moldor :

L7. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

1g. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dat[ se completeazi doar in
cazul in 

"url 
lu procedura de achizilie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

3 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin ::

miiloace electronice $i/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice $i/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la afi.2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizifiile publice

tr 11 zile in cazttl transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice Ei/sau fax n

f"Xfi.,J 
a plicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (ach izi{ii (DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

Codul CpV al lotului/loturilor pentru care au foii aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire p:il:" lotul/loturif. p.nitu care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-Pre! n

Cel mai bun raport calitate-cost n



?rin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
",":"::::,:/,::yrf:":":'!!*y" :{o:!.!"rp":t:t (exceptbnd cazurire prevdzue d; irt. sz iuo. 1s1 at Lesii nn131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite publice ), pr"cum qi cd ii cazul depunerii coweinfiitorVlrou
recep(iondrii rapoartelor de rnonitori4,are, oceastea aifiost examinate qi solulionite.

Prin pre4,enta dare de seamd, grupur de rucru pentru achiaigii confirmdde achizilie, fapt penfiu care poarti rdspunderi conform
urdrii procedurii

rn vtgoare.

Conducdtorul grupului de-Iucrq pentru achizi{ii:

(Nume, Prenume)

/







DARE DE SEAMĂ

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

Nr. Â i X '  /22 din  ̂^
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail oficial dtm sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri oLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Produse petroliere pentru anul 2022
CodCPV 09200000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www.mtender.eov.md)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1661847565708
Link-ul:
www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD- 
1661847565708
Data publicării: 30.08.2022

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

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

□ Da
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 nSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 500 000,00
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

| Data solicitării clarificărilor I -

1
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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 fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor -

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL Lukoil-Moldova 1002600005897 Dumitru SIMIONOV

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Lukoil-Moldova
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Cerere de participare +

Declaraţie privind valabilitatea ofertei +

Garanţia pentru ofertă în cuantum de 1% 
din suma ofertei fără TVA.

+

Specificaţii tehnice +
Specificaţii dc preţ +

DUAE +
j

Se va consmna pr
>ocumente de calificare
in: 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 fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul mediu 
calculat în ultimile 
15 zile de la data 

publicării 
anunţului 

(lei cu TVA)*/ 
Discount (%)

Cantitate 
şi unitate 

de 
măsură

Corespun 
derea cu 
cerinţele 

de 
calificare

Corespun 
derea cu 

specificaţi 
ile tehnice

Benzină SRL Lukoil-Moldova 25,80 lei / 3% + +

2



Motorină SRL Lukoil-Moldova 26,35 lei / 3% Conform + +
SIARSAP

* 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 □
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 □
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 fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Nr.
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Preţul unitar ofertat (Pu) care se va calcula astfel:

(M1- +  M2 + - + M 1 5 )
Pu =  ---------------—------------- - -  D%

15
Unde,

Pu -  reprezintă preţul unitar ofertat;
Mi-reprezintă media preţurilor afişate la toate staţiile operatorului 

economic pentru prima zi;
M2- reprezintă media preţurilor afişate la toate staţiile din regiunea 

specificată în ofertă pentru a doua zi;
M15- reprezintă media preţurilor afişate la toate staţiile din regiunea 

specificată în ofertă pentru a cincisprezecea zi;

D% -  reprezintă discount-ul aplicat

60



Discount aplicat (D), % 40

Algoritm de calcul:

Pentru cel mai mic Preţ unitar ofertat (Pu mic) se acordă -  60 puncte;

Pentru un Preţ unitar ofertat mai mare (Pun) decât cel mai mic Preţ unitar ofertat (Pu mic), se va acorda 
punctaj în felul următor:

Punctaj (Preţ) = (Pumic/ Pun )*60 puncte.

Pentru cel mai mare Discount% oferit (Dmax) se acordă -  40 puncte;

Pentru un Discount% mai mic (Dn) decât cel mai mare Discount% oferit (Dmax), 

se va acorda punctaj în felul următor:

Punctaj (Discount%) = ( D n  / Dmax) * 40 puncte.

Factorii de evaluare Ponderea Valoarea din ofertă Punctajul calculat
SRL Lukoil-Moldova Total 100 puncte

Preţul unitar ofertat (Pu) 60 [(25,80)-3%]*5/6+[(26,35)-3%]*l/6 = 
25,1149 60

Notă:
5/6 -  ponderea cantităţii de Benzină din totalul de combustibil solicitat 
1/6 - ponderea cantităţii de Motorină din totalul de combustibil solicitat

Discount aplicat (D) 40 3% 40

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -

s-a decis:
Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul mediu 
calculat în 

ultimile 15 zile 
de la data 
publicării 
anunţului 

(lei cu TVA)*/ 
Discount (%)

Benzină SRL Lukoil- 
Moldova 50 000 L 20,86 25,03 25,80 lei / 3%

Motorină SRL Lukoil- 
Moldova 10 000 L 21,30 25,56 26,35 lei / 3%

A

In rezultatul evaluării ofertelor, Grupul de lucru a decis:
1. Se declară câştigător al procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1661847565708 din 20.09.2022 

privind achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2022, acumulând 100 puncte, următorul 
operator economic cu suma alocată pentru procedura dată:
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S.R.L. ’’Lukoil-M oldova”
Suma - 1  800 000,00 (un milion opt sute mii,00) lei cu TVA.

A

In conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat 
câştigător va prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei 
scrisori, garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 15% sub formă de 
garanţie bancară sau transfer la contul autorităţii contractante (MF-TR Chisinău bugetul 
de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: MD10TRPCAA518440A00462AA, TREZMD 2X), 
conform pct. 18 din Anunţul de participare.

în cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se 
va considera ca refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica 
prevederile pct. 93 din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi 
servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.
Totodată, potrivit pct. 2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire 
la aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea 
acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, în termen de 5 zile de la data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziţie publică, ofertantul desemnat câştigător va 
prezenta Declaraţia (se anexează) Agenţiei Achiziţii Publice (pe poşta electronică 
bap@tender.gov.md) precum şi autorităţii contractante (pe poşta electronică 
dtm sis@sis.md).

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: -

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

SRL Lukoil-Moldova .2022 Mijloace electronice

La procedura de achiziţie a participat un singur ofertant. Astfel, respectarea termenelor prevăzute 
in art. 32 alin. 3 lit. b) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, este facultativă.

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

Grupul de lucru a respectat termenu de aşteptare pentru încheierea contractului de:
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

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

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 (Iei 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 
contratului/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, 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.

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru achiziţii

Serghei DULGHIERI
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale   

                                                        Nr. 182DS  din     07.10.2022      .    

1. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A. 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231 
Adresa Str. A. Doga nr. 4 
Număr de telefon 022 431 503 
Număr de fax 022 431 205 
E-mail oficial  Furnizor@premierenergy.md  
Adresa de internet www.premierenergydistribution.md  
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Capmaru Inga, Tel. 069 88 11 67 

Tipul entității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună) 

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic  
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Conform Articolul 40, pct.1 Negocierea fără 
publicarea prealabilă a unui anunț 

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

Bunuri  
Servicii      

Obiectul achiziției Servicii de reparare și întreținere a unităților de 
transport (Zona Sud, Comrat) 

Cod CPV CPV 50112000-3; 50114000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

N/A 

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

Nr: - 
Link-ul: - 
Data publicării: - 

Platforma de achiziții utilizată 
achizitii.md;  e-licitatie.md;  yptender.md; ν Bravo 
Solutions  
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: N/A 
Link-ul:  N/A 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz) 

N/A    

Sursa de finanțare Alte surse:  
Buget propriu:   

Valoarea estimată (MDL, fără TVA) 603.000 MDL 
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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  

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 09.09.2022, ora 16:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. AUTODOMS SRL 1020611002308 Topal Serghei 
2. PLATGRUP SRL 1003611006316 Col Nadejda 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator economic 1 Operator economic 2 
Propunerea tehnică Prezentat Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat Prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) - - 

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

Certificatul privind lipsa sau existența 
restanțelor față de Bugetul public național 

Prezentat Prezentat 

Copia licențelor, autorizațiilor care permit 
desfășurarea activității sale 

Prezentat Prezentat 

Copia Certificatului de înregistrare a 
întreprinderii si Extrasul din Registrul de 
stat al persoanelor juridice confirmat prin 
semnătura și ștampila Ofertantului 

Prezentat Prezentat 

Declarația privind eligibilitatea completata 
(conform  Anexei Nr.7  al Invitației) 

Prezentat Prezentat 

Informația Generală (conform  Anexei Nr.8  
al Invitației) 

Prezentat Prezentat 

Experiența similară în ultimii 3 ani (conform  
Anexei Nr.9  al Invitației) 

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 corespunde cerințelor de calificare) 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(MDL fără 
TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de reparare și 
întreținere a unităților de 
transport (Zona Sud, 
Comrat) 

Operator 
economic 1 

293.180,00 

 
serv. 

+ + 

Servicii de reparare și 
întreținere a unităților de 
transport (Zona Sud, 
Comrat) 

 
Operator 
economic 2 

316.350,00 

 
serv. 

+ + 

* 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 

22.09.2022 PLATGRUP SRL 

Confirmarea executării/prestări 
lucrărilor indicate in tabelul 
ofertei tehnice cu DA/NU. 
S-a indicat doar termenul de 
executare si termenul de garanție 
a lucrărilor. 

 
Prezentat răspunsul solicitat. Anexa 
nr. 6 completată. 

23.09.2022 AUTODOMS SRL 

Solicitare de concretizare 
garanție servicii secțiunile: 
MOTOR și SISTEMUL 
ELECTRIC.  - *MOTOR 
2 Bujii -schimb 
3 Cablu bujii - schimb   
*SISTEMUL ELECTRIC 
1. Bobină de inducție - schimb 
2. Demaror – montare / 
demontare 
3. Demaror – reparație 
4. Diagnostic sistemului electric 
5. Far – montare demontare 
6. Generator - montare / 
demontare 
7. Generator – reparație 
8. Generator schimb releu 
9. Lampă faruri – schimb 
10. Panou de bord – reparația 
11. Reglarea faruri 
12. Rezistență - schimb/1 buc 

în oferta tehnică pentru servicii de 
reparație transport, secțiunile: 
MOTOR și SISTEMUL ELECTRIC 
am indicat că nu prestam garanții 
pentru serviciile de mai jos: 
*MOTOR 
2 Bujii -schimb 
3 Cablu bujii - schimb 
*SISTEMUL ELECTRIC 
1. Bobină de inducție - schimb 
2. Demaror – montare / demontare 
3. Demaror – reparație 
4. Diagnostic sistemului electric 
5. Far – montare demontare 
6. Generator - montare / demontare 
7. Generator – reparație 
8. Generator schimb releu 
9. Lampă faruri – schimb 
10. Panou de bord – reparația 
11. Reglarea faruri 
12. Rezistență - schimb/1 buc 
deoarece producătorii de piese 
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auto electrice nu prestează 
garanție. 

23.09.2022 PLATGRUP SRL 

Concretizare oferte de preț. 
In oferta tehnică pentru servicii 
de reparație transport, secțiunea 
CAROSERIE Dv. ați indicat că 
prestați serviciile de mai jos: 
8 - Tinichigerie 1 (reparație pana 
la 20%din suprafața unității) 
9 - Tinichigerie 2 (reparație de la 
20% pana la 50%din suprafața 
unității 
10 - Tinichigerie 3 (reparație 
100%din suprafața unității) 
11- Vopsire exterior 1 unitate, 
De asemenea ați indicat că 
prestați SERVICIU DE 
TRACTĂRI AUTO, 
dar nu ați indicat oferta de preț 
pentru toate aceste poziții. 
Rog să ne concretizați dacă totuși 
prestați sau nu serviciile date. 
Dacă Da, atunci care este prețul 
acestora. 

In oferta tehnică pentru servicii de 
reparație transport, secțiunea 
CAROSERIE am indicat eronat ca 
prestam: 
serviciile de mai jos: 
8 - Tinichigerie 1 (reparație pana la 
20%din suprafața unității) 
9 - Tinichigerie 2 (reparație de la 
20% pana la 50%din suprafața 
unității 
10 - Tinichigerie 3 (reparație 
100%din suprafața unității) 
11- Vopsire exterior 1 unitate, 
SERVICIU DE TRACTĂRI AUTO 
Din acest motiv nu vă putem oferi 
preturile la serviciile date. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Prețul cel mai scăzut  ν                        
Costul cel mai scăzut                                    
Cel mai bun raport calitate-preț                    
Cel mai bun raport calitate-cost                

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 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 
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Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n          Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

 

13. Reevaluarea ofertelor: NA 

(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:  

În conformitate cu condițiile concursului, ținând cont de faptul că ofertele celor 2 companii sunt 
aproximativ aceleași și având în vedere faptul că volumul de servicii de reparație și întreținere a 
automobilelor este mare și dificil de efectuat de o singură companie în aceiași perioadă de timp, 
Comisia de Adjudecare a decis de a semna contracte de prestare Servicii de reparare și întreținere a 
unităților de transport (Zona Sud, Comrat) cu cei 2 participanți la concurs cu aceiași valoare 
contractuală. Valoarea estimată a fiecărui contract este de 301.500 MDL. Total suma adjudecată este 
de 603.000 MDL. 

      Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru: 
 
Denumirea lotului Denumirea operatorului 

economic 
Cantitate / 
unitate de 

măsură   

Prețul total 
 (MDL fără 

TVA) 

Prețul total 
 (MDL inclusiv 

TVA) 

Servicii de reparare și 
întreținere automobile 

AUTODOMS SRL Serv. 301.500 361.200 

Servicii de reparare și 
întreținere automobile 

 PLATGRUP SRL Serv. 301.500 361.200 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială:  
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
AUTODOMS SRL 
PLATGRUP SRL 26.09.2022 

e-mail prin platforma online 
BRAVO SOLUTIONS 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale ) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera 
de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 

ν  11 zile de la data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire 
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(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în 
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 
Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor
dului-cadru 

MDL fără 
TVA 

MDL 
inclusiv 
TVA 

AUTODOMS 
SRL 

3s73222 07.10.2022 
50112000-3, 
50114000-7 

 

   301.500 

 

  361.200 
1 an 

PLATGRUP 
SRL 

3s73322 07.10.2022 
50112000-3, 
50114000-7 

 

   301.500  

 

   361.200 
1 an 

 

18. Informația privind achiziții sectoriale durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție sectorială 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 durabile (achiziții verzi)? NU 

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

Nu se aplica 

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

Nu se aplica 

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

Prețul cel mai scăzut  ν                        
Costul cel mai scăzut                                   
Cel mai bun raport calitate-preț                   
Cel mai bun raport calitate-cost               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în 
cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și 
soluționate.  Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții 
 
 
Doroș Diana 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 132/22 din 21.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 

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

Obiectul achiziției Diverse produse alimentare  
Cod CPV 

  
03200000-3 

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

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661849277474 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661849277474?tab=contract-notice 
Data publicării: 30.08.2022 

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: 18.02.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_3.pdf 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 251 500,00 

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

Data solicitării clarificărilor  1 sept 2022, 15:32 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a solicitării 
de clarificare 

РАЗГРУЗКА ТОВАРА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВОЗИТЬ ТОВАР НА ПАЛЕТАХ? ИЛИ МОЖНО БЕЗ 
ПАЛЕТ 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Buna ziua! Conform cerințelor documentației de atribuire: transportarea, manipularea și 
depozitarea se va face pe paleți (curați, fără urme de mucegai sau umeziți) cu greutatea 
pînă la 1500,00 kg. fiind fixați cu fire speciale: sfori, funii, frînghii, etc. Totodată, 
menționăm că, condițiile și cerințele documentației de atribuire sunt obligatorii pentru 
toți operatori economici participanți și potențiali cîștigători în cadrul procedurilor de 
achiziții publice. 

Data transmiterii 2 sept 2022, 10:39 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661849277474
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 19.09.2022, ora 13:00), au depus oferta 5 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1 SRL „Prodagrotrade” 1014600029375 Melnic Tatiana 
2 SRL „ Nobil Prest”  1010600021038 Calugher Vadim 
3 SRL „Șteviprod”  1003600057789 Stefanica Galina 
4 SRL „Delmix Prim”  1010600031257 Dilan Galina 
5 SRL „Franzeluţa”  1002600004030 Colța Nina 

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

1. Denumirea documentelor 

2. Denumirea operatorului 
economic 

3.
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Documentele ce constituie oferta 
8. (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) 9. pr
ezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

DUAE Documentului Unic de Achiziţii 
European 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 
10. 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 prezentat prezentat 
11. St

atut „în 
așteptare

” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional 

prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

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

prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 
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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)) 

1. La loturile „Crupă de mei”, „Orez şlefuit” și „Mere (Golden Delicious)” preţurile cele mai scăzute au 
fost propuse de ofertantul SRL „Prodagrotrade”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta 
operatorului economic menționat la loturile date, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire, se propune achiziţionarea loturilor „Crupă de mei”, „Orez 
şlefuit” și „Mere (Golden Delicious)” de la operatorul economic SRL „Prodagrotrade”. 

2. La loturile „Crupă de orz mărunţită”, „Crupă de porumb” „Crupă de ovăz calitatea I” „Fulgi de ovăs” și 
„Paste făinoase” preţurile cele mai scăzute au fost propuse de ofertantul SRL „Șteviprod”. Astfel, la plasarea 
prețurilor în SIA RSAP a fost comisă o eroare tehnică, unde au fost indicate prețurile unitare în locul prețurilor 
sumare. Concomitent, operatorul economic SRL „Șteviprod” a confirmat faptul dat prin scrisoarea nr.21/22 din 
27.09.2022. Prin urmare, preţurile cele mai scăzute au fost propuse de ofertantul SRL „Șteviprod”, or, 
introducerea prețurilor unitare, fără TVA, la loturile ofertate, se consideră a fi o eroare mecanică, care în speță nu 
afectează valoarea ofertei prezentate. Totodată, în urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului 
economic SRL „Șteviprod” la loturile date, s-a constatat că, acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune acceptarea ofertei acestuia și achiziţionarea 
loturilor „Crupă de orz mărunţită”, „Crupă de porumb” „Crupă de ovăz calitatea I” „Fulgi de ovăs” și „Paste 
făinoase” de la operatorul economic SRL „Șteviprod”. 

3. La loturile „Hrișcă” și „Usturoi” preţurile cele mai scăzute au fost propuse de ofertantul  SRL „Nobil 
Prest”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la loturile date s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire, 
se propune achiziţionarea loturilor „Hrișcă” și „Usturoi” de la operatorul economic SRL „Nobil Prest”. 

4. La loturile „Linte uscată (roșie)” și „Tăiței” preţurile cele mai scăzute, conform ofertelor plasate în SIA 
RSAP au fost propuse de ofertantul  SRL „Delmix Prim”. În cadrul evaluării ofertelor semnate și plasate pe 
platforma de achiziții, la lotul „Linte uscată (roșie)”, s-a constatat o incongruenţă între prețul plasat în sistem și 
prețul din Specificația de preț - Anexa 23. Astfel, introducerea de către ofertantul SRL „Delmix Prim”, valorii 
ofertei în SIA RSAP, se consideră a fi o eroare mecanică. Totodată, în urma examinării documentelor ce 
constituie oferta operatorului economic menționat la loturile date s-a constatat că acestea corespund cerințelor 
solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire.  Se propune acceptarea ofertei acestuia și 
achiziţionarea loturilor „Linte uscată (roșie)” și „Tăiței” de la operatorul economic SRL „Delmix Prim”. 

12. 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 

Crupă de mei 
SRL 
„Prodagrotrade” 69 950,00 5000,00 + + 

SRL „ Nobil Prest” 70 000,00 5000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Crupă de orz 
mărunţită 

SRL „Șteviprod” 63 333,33 10000,00 + + 
SRL 
„Prodagrotrade” 82 583,32 10000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Delmix Prim” 82 583,33 10000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Crupă de porumb 

SRL „Șteviprod” 50 000,00 6000,00 + + 
SRL 
„Prodagrotrade” 59 940,00 6000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „ Nobil Prest” 60 000,00 6000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Orez şlefuit 
SRL 
„Prodagrotrade” 245 000,00 12000,00 + + 

SRL „Delmix Prim” 279 300,00 12000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Hrișcă 
SRL „ Nobil Prest” 158 333,34 5000,00 + + 
SRL 
„Prodagrotrade” 166 666,66 5000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Crupă de ovăz 
calitatea I 

SRL „Șteviprod” 45 833,33 5000,00 + + 
SRL 
„Prodagrotrade” 69 166,67 5000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
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SRL „ Nobil Prest” 100 000,00 5000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Fulgi de ovăs 

SRL „Șteviprod” 54 166,67 5000,00 + + 
SRL „ Nobil Prest” 81 250,00 5000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL 
„Prodagrotrade” 87 499,99 5000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Linte uscată (roșie) 
SRL „Delmix Prim” 58 033,33 2000,00 + + 
SRL 
„Prodagrotrade” 74 074,07 2000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Paste făinoase 

SRL „Șteviprod” 76 666,67 8000,00 + + 
SRL „ Nobil Prest” 106 122,67 8000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL 
„Prodagrotrade” 106 640,00 8000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Franzeluţa” 143 667,20 8000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Tăiței 
SRL „Delmix Prim” 29 058,33 1000,00 + + 
SRL 
„Prodagrotrade” 33 333,33 1000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Usturoi 
SRL „ Nobil Prest” 48 148,14 1000,00 + + 
SRL 
„Prodagrotrade” 48 148,15 1000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Mere  (Golden 
Delicious) 

SRL 
„Prodagrotrade” 81 018,52 10000,00 + + 

SRL „Delmix Prim” 83 055,56 10000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
 
* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 

13.  
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (4nclusive justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

27.09.2022 

SRL „ Nobil Prest” Prezentarea specificațiilor de preț după licitare, 
garanția pentru ofertă în original. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Prodagrotrade” 
Prezentarea documentelor justificative şi 
clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie, 
prezentarea specificațiilor de preț după licitare. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Delmix Prim” 
Prezentarea documentelor justificative şi 
clarificărilor solicitate la documentaţia obligatorie, 
garanția pentru ofertă în original. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

SRL „Șteviprod” Prezentarea clarificărilor solicitate la documentaţia 
obligatorie. 

A prezentat informațiile 
solicitate. 

14.  
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
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) 

Crupă de mei 

SRL „Prodagrotrade” 

5000,00 13,99 69950,00 83950,00 
Orez şlefuit 12000,00 20,42 245000,00 294000,00 
Mere (Golden 
Delicious) 

10000,00 8,10 81018,52 87500,00 

Crupă de orz mărunţită 

SRL „Șteviprod” 

10000,00 6,33 63333,33 76000,00 
Crupă de porumb 6000,00 8,33 50000,00 60000,00 
Crupă de ovăz calitatea 
I 

5000,00 9,17 45833,33 55000,00 

Fulgi de ovăs 5000,00 10,83 54166,67 65000,00 
Paste făinoase 8000,00 9,58 76666,67 92000,00 
Hrișcă SRL „ Nobil Prest” 

5000,00 31,67 158333,34 190000,00 
Usturoi 1000,00 48,15 48148,14 52000,00 
Linte uscată (roșie) SRL „Delmix Prim” 

2000,00 29,02 58033,33 69640,00 
Tăiței 1000,00 29,06 29058,33 34870,00 
    979 541,66 1 159 960,00 
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 „Prodagrotrade” 

13.10.2022 prin e-mail 
SRL „ Nobil Prest”  
SRL „Șteviprod”  
SRL „Delmix Prim”  
SRL „Franzeluţa”  

(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 

□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Prodagrotrade” - 14/774  21.10.2022 
03211000-3; 
03211300-6; 
03222321-9 

395968,52 465450,00 23.12.2022 

SRL „ Nobil Prest”  - 14/775 21.10.2022 03211000-3; 
03221100-7 206481,48 242000,00 23.12.2022 

SRL „Șteviprod”  - 14/776  21.10.2022 
03211400-7; 
03211200-5; 
03211600-9; 
03211000-3; 
03211900-2 

290000,00 348000,00 23.12.2022 

SRL „Delmix Prim”  - 14/777 21.10.2022 03212211-2; 
03211900-2 87091,66 104510,00 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)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 









DАШ DE SШАМА

de atribuire а contractului de achizilii sectoriale х

de incheiere а acordului-cadru п

de anulare а procedurii de atribuire п

Nr._L58_din t0. 10.2022

Date сu privire la епtitаtеа сопtrасlапtd"

Date с,u priyire la procedura de atribuire:

Uate с'u рrlvlrе lu Yrllllцlсu LL)lI,1uL

I'lo-,,ni rдq pnfi+йfii cnntractante ffi,
muп. ChisinйuLocalitate

IDNo 1002600004580

Adresa str. Y. Alecsandri пr.78

Nчmйr de telefon 022 253 - з59

Numйr de fax 022253 _l42
E-mail oficial сяn сe l аrГd)m o'l delectrica. md

wrvw.moldelectrica.mdAdresa de internet
Persoana de contact (пumе, pre
lеlе.fоп, е-mаil)

umе, Popov Olga (0-37З22) 25-З|,З6,

Raileanu Angela (0-З7 З22) 25 -З4-|9,

achi z iti i (Едцql dgшцlggдцd

Tipul entitй{ii contractante qi obliectul

principal de activitate
(Dасd este cazul, mеп|iuпеа cit епtitаtеа

с()пtrасtапtii este о autoritate се,пtrаlёt

cle ctchizi|ie sau сd achizi|ia imрllсd ori
(ll, pLltecl implica о altd tЬrmd de

uс, hi: i ! i е с, tllпtt пd)

Activitd|ile liceп|iate diп sectorul electroeпergetic а

(,u prlylre
Tipul procedurii de atribuil
aplicate

пСеrеrеа ofertelor de preturi xlicitatie deschtsб (Achlzl|le

desfdsuratd codorm Legii priviпd achizi|iile iп sectoarele

eпirgeticii, apei, traпsporturilor si serviciilor postale 74/2020)

пAltele: flпdicati|
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаti
(tlttp[t caz)

Nr: -

T'ipul olriectului contractului
achizitie/ acordului-cadru

е Bunuri п servicii п Lucrйri х

Obiectul achizi{iei Lucrйri de reparalie capitalё а garajului Ьох1 cu inlocuirea

асореri ýulu i |а baza Гrlialei Nord

Cod СРV 45262690-4

Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind аlеgеrеа procedurii de

аtriЬuirе (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licita|ia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va
iпdiссt diп cadrul portaltlui
gчvеrпапtепtаl

mt пdеr ч

Nr: - Дchizi|ie desldsuratd сопfоrm Legii
priviпd achizi|iile iп sectoarele

eпergeticii, apei, traпsporturilor ;l
serviciilor po$tale 7 4/2020

Link-ul:
Data publiclrii:

Platforma de achizi{ii publice
utilizatй

п achizitii.md; п e-licitatie.md; в yptender.md

Апuп{ de inten{ie publicat in Bz!

1chpd cctz)

lP Data: 02.08,2022
Link-ul:
https : //tender. gov.md/To/system/fi les/bap/2 0 1 4/Ьар_пr_60 2.pdf

Tehnici si instrumente specifi се пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie пLicitalie

l



de atribuire
Иuоd caz)

electronici пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе пBuget de stat;

пSursе exteme;

xAlte suIse: [аutоfiпапtаrеl

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdra ТVД) 2 200 000,00

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 2З augusl2022
Denumirea operatorului economir Euro Light" SRL
Ехрuпеrеа suссiпti а solicitirii de

clarificare
|, р.22 Аrmаrеа fundaliei cu рlаsй metalicй - Care este

pasul armaturii? Саrе este diametrul plasei?
2. р.28 Cabluri de alimentare сч energie electricб - CAli m
de cablu este necesar?
3. р.36 CAte kg de plase se solicitё?
4. р.47 Teavl din metal se monteazЁ? Concretiza{i materialul
5. р.48 Теачб din metal se monteazй? Concretizali materialul.
6. р, 49,50 qi 51 Pentru а monta aceste inele se executй camin
de vizitare. Indicati cAli m3 se ехесutё.

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului 1. pasul 100х100, diametrul d4mm, 105 kg
2.5З m
3, 289,8 kg
4. Jeavй РЕ d90
5. leavd PP-R d25
6. р.49 - 2,6 mЗ, р.50 - 0,6 m3; р.5 1 - 4 m3

Data transmiterii 26 ausust2022

Сlаrфсdri priyiпd dосumепtаУiа de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care аu fost solicitate clarфcdri)

Modфcdri operate iп dосumепtа|iа de atribuire:
(Se va completa tп cazul tп care aufost operate modificйri)

Iпforma|ii priviпd ofertele depuse qi dосumепtеlе de calificare рrеzепtаtе de сdtrе operatorii
есопоmiсi:

Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor
iпfоrmаrе (dupd caz)

de [Indica|i sursa utilizatd si data publicdrii]

Termen-limitй de depunere qi des
ofertelor prelungit (duрd caz)

chidere а [Iпdicasi пumdrul de zileJ

Рdпd la tеrmепulJimitd (data ]2.09.2022, ora ]б:00), аu depus oferta 4 ofertaп|i:

Nr. Denumirea operatorului
есопоmiс

IDNo Date de contact Asocia{ii/
administratorii

1 ,,Naiman-Com" SRL l 002600049545 lelr: 0-22-28-08-70;
naiman coml(@mail.ru

MOISEI MIHAIL

) ,,Volaximend" SRL 100зб020001 l4 tе|:069277ЗЗ4;
volaximend(Dmail.ru

HANGANU IULIA

3. ,,Еurо Light" SRL 1016600031961 tе]l:069979З92;
еurо li ght. v inzari @шаЦ.ш

SCOBIOALA
EUGBNIU

4. ,,Seralcon" SRL 101 1600002144 tel:068727781;
seralcon, seralcon@.mail.ru

STINCARU
SERGIU

Dепumirе document
Dепumirеа опеrаtоrului economic

,,Volaximend" SRL ,,Еurо Light" SRL ,,Naiman-Com"
SRL

,,Sеrаlсоп"
SRL



D
(Se va сопsmп(

Propunerea tehnic1 рrе entat prezentat prezentat prezentat
Рrорuпеrеа Гrпапсiаrй рrе entat prezentat pTezentat prezentat

pentru оfеrtё (пеst l,icitat) (пesolicitat) (пesolicitat) (пesolicilat)

se vа сопsmп.
Documente de calificare

рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе
Informa}ii generale
despre ofertant

рrе entat prezentat prezentat preZentat

Declara!ie privind
experienla similarй in
domeniul de activitate
tiferent obiectului
contгactului се urmeazё
а fl atribuit.

рrе entat prezentat prezentat prezentat

Declara!ie privind
persotralul de specialitate
propus pentrrt
implementarea
contractului cu indicarea
obligatorie а calificйrii
personalului propriu-zis

рrе: entat prezentat prezentat prezentat

Declara{ie privind
dotбrile specifice,
utilajul gi echipamentul
necesar репtru
indeplinirea
corespunzйtoare а
contractului

рrе эпtаt prezentat prezentat prezentat

Certificat/Decizie de
irrregistrare а

intгeprinderii/Extras din
Itegistrul de Stat al
persoanelor juridice

pre, эпtаt prezentat prezentat prezentat

I)ocumentalia de deviz
pentru indeplinirea
l uсrйrilоr

рrе2 эпtаt prezentat prezentat prezentat

Certificate de garan}ie рrе2 эпtаt prezentat рrеzепtаt nu
corespunde

Declara{ia privind
пеiпсаdrаrеа in situaliile
prevйzute de аrt. l б alin
(2) lit а) din Legea
24612017 cu privire la
intreprinderea de stat gi
iпtrерriпdеrеа
nrurricipalй.

рrе2 :ntat prezentat prezentat prezentat

(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dot
dосumепtа|iа de atribuire si se va
сапd dосumепtul afost prezeпtat,

zпtelor prezeпtate se vа iпdica iп сопfоrmitаtе cu сеriп|еlе diп
sеmпа рriп: prezeпtat, перrех,епtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
пu соrеsрuпdе ceriп|elor de саlфсаrе))



Iпlьrmul iu rlriviпd соrеsрuпdеуgq 5,|ёrtеlоr cu ceriпtele icitate;

I)enumirea
lotuIui

Dепumirеа
operatorului

ecOnOmic

cantitate
qi unitate

de

mйsurI

Соrеsрчпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Luсrйri de

reparalie capitala
а garajului Ьохй
cu inlocuirea
acoperiEului 1а

baza filialei Nord

,,Naiman-Com"
Szu,

2 098 2l9,54
Lei

1 clйdire + +

,,Volaximend" SRL 2 547 900,81
Lei

1 сlйdirе + +

,,Euro Light" SRL 2 5|5 64],,47
Lei

1 сlйdirе + +

,,Seralcon" SRL | 822
Lei

,7з4,з4
1 сlйdirе +

sol

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul фrtеi fiпаlе
(Iпfоrmа{iа priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de calificare" si "Corespl,tпderea cu specifica|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tn cazul песоrеsрuпdеrii)
Репtru elucidarea uпоr пeclaritd|i sau сопfirmаrеа uпоr date priviпd corespuпderea фrtеi cu

ceriп{ele stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire (iпclusiv justфcarea pre|ului апоrmаl de scdzut) s-a
solicitat:

pot Гl atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scёzut х
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul рrосеdфrii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vоr
iпdica toate criteriile de atribuire фliсаtе si dепumirеа loturilor afereпte)
Iпforma|ia priviпd factorii de eval|are aplica|i;
(Se va completa репtrч loturile са|е ач fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calitatQ-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй punctaiul calculzrt

Data
solicitйrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatй Rezmatul rispunsului
ореrаtоrчlui economic

'er t апt ii r е sрiпs i/de s с ali|i с at i
Dепumirеа ореrаtоrului economic Motivul respin gerii/descalifi сйrii

,,Seralcon" SRL Abateri de la prevederile documentaliei de
atribuire

Re eyaluar е а ofertel or :

А



Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificf,rile operate

id

iп urmа ехqmiпdri, eyaludrii si соmраrйrii фrtеlоr depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a

decis;

Atribui tractul hizi ialй/acordul i-cadru

Апulаrеа procedurii de achizi{ie sectorialй:
Temeiul anulёrii: -

Аrgumепtаrе: -

deciziil lui de l achi; ll

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtru achizilii se realizeazd iп сопfоrmitаtе сu prevederile art, 64 al Legii пr. 74/2020 priviпd
achizi|iile iп sectoarele eпergeticii, apei, traпsporturilor si serviciilor postale )

Теrmепul de asteptare репtru iпcheierea сопtrасtului:

achiziliile iп sectoarele energeticii. apei,
transporturilor si serviciilor

(Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, 74/2020 priviпd achizi|iile iп sectoarele eпergeticii,
apei, traпsporturilor si seryiciilor postale, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп
соп/Ьrmitаtе сu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al
Republicit Moldova).

lde hizitie/, ordul-caclru iпcheiat

Atribuirea con u1 achlZltle ]Sectorl а ul

Denumirea lotului Dспumirеа
operatorului

econonric

cantitate si,

unitate de
misчrй

Pre{ul total
(fйrП ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Luсrйri de rераrа{iе
capitall a garajului
ьохб cu inlocuirea
acoperiEului labaza
filialei Nord

,,Naiman-
Com" SRL

1 clldire. 2 098 2I9,54
Lei

2 5|7 86з,44
Lei

'()rmurеu operatorilor есопоmiсi despre deciziile grupulut dе tuсru репlru achlzl|l
Dепumirеа operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Naiman-Com" SRL :26.09,2022 Prin e-ma

,,Volaximend" SRL ,26.09.2022 Prin е-mа l

,,Euro Light" SRL ,26.09.2022 Prin e-ma 1

,,Seralcon" SRL 26.09.2022 Prin е-mа l

Г * 11 zile de la data transmiterii comunicйrii privind
Ij rezultatul aplicйrii procedurii de atribuire

с эпlrасtul dе ас hlzll le/ac -с

Denumirea
ореrаtоrul

ui
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Cod СРY

yаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

fйrй ТVА inclusiv
тчА

,,Naiman- Cu capital 19l l0.10.22 +5262690-4 2 098 120,1 2 517 744.14 Valabil рiпй la
indeplinirea



Iфrmа|iа priviпd achizi|ii sectori е durabile (achizi|ii verzi) (rubrica dаtd se completeaza doar iп

cazul iп care la procedura de ie sectoriala aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt

сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi пtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

*lпfоrmа|iа se vа iпdica репtrufi сопtrасt de achizi|ie iп parte,

Рriп рrеzепtп clare de sеаmd, de lucru declard сd tеrmепul de aEleptare репtru tпсhеiеrеа
со пtractului/coпtractelor iпdicate fost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute de art. 65 аliп. (3)

al Legii 74/2020 priviпd ach iп sectoarele energeticii, apei, traпsporturilor ;i serviciilor
dерuпеrii coпtesta|iilor ;i/sau rесер|iопdrii rapoпrtelor depoEtale), precum qi сd iп

moпitorizпre, aceastea аu fost Ei sоlu|iопаlе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd,
procedurii de acllizi|ie,fapt ре

de luсru репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfiisurйrii
care poartd rdsрuпdеrе софоrm prevederilor legale |п vigoare.

Conducбtorul grupului de luсrч

рйdurаru Ion

(Illumе, Рrепumе)

Com" SRI- autohton Lei Lei tuturor
obliga!iunilor
contractuale

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

(DA/NU)

Yаlоаrеа de achizi{ie сu ТYА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtru care ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)* :

(indicati suma cu ТVА)

Criteriul de atribuire репtrч lotuUloturile pentru саrе аu
fost aplicate criterii de durabilitate*:

Pretul cel mai scйzut п
costul cel mai scёzut п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pre} п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

6



lчl пtitat,

Ехрчпеrеа motivului/temeiului
privind аlеgеrеп procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor

,duri decdt licitatia deschisd,

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii sectoriale
de incheiere а acofdului-cadru
de апulаrе а procedurii de atribuire

Nr. 159_diп |0.102022
tапtd:

,ocedura de atribuire:

х
п

п

Da

пСеrеrеа ofertelor de preturi xLicitalie deschisй (Дchizi|ie
dефsurаtd сопfоrm Legii priviпd achizi|iile iп sectoarele
eпergeticii, apei, traпsporturilor si serviciilor postale 74/2020:)
пАltеlе: flndicati

Luсrёri de eficientizare energeticй prin termoizolarea fasadei 9i
inlocuire ferestrelor cu tAmpllrie de lemn la blocul de produc{ie
i laborator la filiala Bйlti

Achizi|ie dефsurаtd сопfоrm Legii
priviпd achizi|iile iп sectoarele
eпergeticii, apei, traпsporturilor ,yl
s eryiciilor ро s tal е 7 4/2 0 2 0

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

u prlvlre la епlllаlеа сопIrас
Denumirea entititii contractante IS ,,Moldelectrica"
Localitate muп. chisinйu
IDNo 1002б00004580
Adresa str. Y. Alecsandri пr.78
Nчmйr de telefon 022 253 - з59
Numйr de fax 022 25з - l42
E-mail oficial с anc е l ar(D,mo l de1 е ctri са. md
Adresa de internet www.moldelectrica.md
Рсrsоапа de contact (пumе, рrепumе,
tеlеfЬп, e-mail)

Popov Olga (0-З7З22) 25-З|-З6,
Raileanu Angela (0-З7 З22) 25 -З 4-119,

achiziti i (@mo lde l ectri с а. md
Tipul cntitй{ii contractante qi obiiectul
principal de activitate
(Daca esle cazul, mепliuпеа сd епtitаtеа
сопlruсtапld este о autoritate сепtrаlёt
cle achizilie sau сit achizilia implic:d ori
аr putect implica о altd fоrm,d de
uchizi7ie соrпuпй)

Дctivitd|ile liсеп|iаtе diп sectorul electroeпergetic а

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

Рrосеdurа de achizi{ie repetatй

Tipul obiectului contractului de
ach izitie/ асоrdчlчi-саdrч

Bunuri п servicii п Lucrdri х

obiectul achizitieit

4532 1 000-З 4542\ 1 32-8

Procedura de atribuire (se va
iпclicct diп cadrul portalului
gччаrпаmепtаl
lуучw.mtепdеr.sоv,

Link-ul: -

Data publicйrii:

Platfbrma de achizi{ii publice
utilizatй
Апuп{ de inten{ie publicat iп
(сlчрit caz)

Data: 02.08.2022
Link-rrl:

Nr: -

Cod СРV

Nr: -



https://tender.gov.md/rolsysteцVЦles/bap/201 4lbap nr бl З.рdf
Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupa caz)

пАсоrd-саdru пsistem dinamic
еlесtrопiсё пСаtаlоg electronic

de achizilie пLicitalie

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat;
пSursе externe;
xb|te surse: [aut ofi пап| ar е l

Yз_lqqд.о estimatй (lei, fdrd ТVД) з 000 000,00

С'lardiсdri priviпd doсumепtа|iа de аtriЬuirе ;

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

Modi/icari operate iп dосumепtа|iа de atribuire;
(Se va complela iп cazul iп care au/bst operate modificdri)

рdпd lq tеrmепu1-1

Data solicitririi сlаrifiсйrilоr 2з,08,2022
Dепumirеа operatorului economic: ,,Euro Light" SRL
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii dcl clarificare 1. р,4 Indicati се поrmё d. consu- ,. uД.u p.ntru

соrпiеri cu plasё. Este nevoie de calculat cantitatea
cornierilor cu plasй.
2, р.7 Indica}i separat c6li m de jgheaburi trebuie de
montat Ei cA}i m de Ьurlапе trebuie de montat.

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului 1, Nоrmа de consum se calculeazl in baza
normativelor in vigoare. Comieri cu рlаsй - 1447
m,l.
2. Jgheaburi - 0 m.l., Burlane - 250 m.l.

transmiteriiData 26.08.2022

llezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor cle
informare (duрй caz)

/lпdiса|i Sursa utilizatd si data publicdriiJ

l'ermen-limiti de depunere ;i Cescbidere а
ofertelor prelungit (dир ёt caz)

|Iпdiса|i пumdrul de zileJ

'апа lq tеrmепut-li-t u depus oferta 5 оfеrtапti;
Nr. Denumirea ореrаtоrului

economic
IDNo Date de contact

Asocia{ii/
administratorii

1 ,,Naiman-Com" SRL 1 002600049545 te|: 0-22-28-08-70;
naiman coml(Email.rrl

MOISEI MIHAIL

2. ,,Volaximend" SRL 10036020001 14 tе|:069277ЗЗ4;
volaximend@mail.rrr

HANGANU IULIA

3. ,,Conplastmontaj" SRL l 00660200978з tеl:0681744ЗЗ;
conplastmontai @smail, соm

CURECHERU
NICoLAI

4. ,,Еurо Light" SRL 1016600031961 tеl:069979З92;
quroli ght. vinzari @mai l .ru

SCOBIOALA
F,I IGtrNII I

э. ,,Seralcon" SRL 10l 1600002l44 tel:068727781;
seralcon. seralcon(@mail.ru

STINCARU
SERGIU

IпJЬrmаУii priviпd ofertele depuse si dосumепtеlе de calificare prezeпtate de cdtre operatoriiесопоmiсi:



Dепumirе
document

Denumirea orreratoruIui economic
,,Naiman-
Com" SRL

,,Volaximend
" SRL

,,Conplastmontaj
" SRL

,,Еurо
Light" SRL

,,Seralcon"
SRL

I
(Se уа сопsmп

)cumentele се constituie oferta
t рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

Рrорuпеrеа tehnicё ргеzепtаt prezentat prezentat prezentat prezentat

Рrорuпеrеа
fiпапсiаrб

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Garanlia pentru
оf'еrtй
(dupii caz)

(пesolicitatц (пesolicitat) (пesolicitat) (пesolicitat) (пesolicitat)

Informa{ii generale
despre ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declara!ie privind
experienla similаrй
in domeniul de
activitate aferent
obiecttrlui
сопtrасtшlui се
tlгt-llеаzi а fi
atriburit.

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

DecIaralie privind
personalul de
speoialitate propus
pentru
imрlеmепtаrеа
contractului cu
indicarea
obligatorie а

саlifiсёгii
personalului
propriu-zis

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declara!ie privind
dotirile specifice,
tltilajul 9i
echiparnentul
necesar pentru
incleplinirea
согеsрulrzйtоаrе а
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat/Decizie
de inregistrare а
intreprinderii/Extras
din Registrul de
Stat al реrsоапеlоr
juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

DocumentaJia de
deviz pentru
indeplinirea
l urсrйrilоr

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

certificate de prezentat prezentat prezentat prezentat пu

J

Documente de calificare
se vсt с|опsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu coresLluпde



garantie corespunde
Declaralia privind
neincadrarea in
situaliile prevйzute
de art. 16 alin (2) lit
а) din Legea
246120117 cu privire
la iпtгерriпdеrеа de
stat qi

iпtrерriпdеrеа
mшnicipal1.

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

(IпtЬrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdica tп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп; рrех,епtаt, перrеzепtаt, пш соrеSрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezentat, dar пu соrеsрuпdе сеriп|еlоr de calificare))

* Iп саzul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdiса pre|ul ofertei Jiпаlе
(lпfоrmаУiа priviпd "Corespuпderea cu сеriп!еlе de calфcare" si "Corespuпderea cu specifica{iile
tеhпiсе " , Se vа сопSеmпа рriп: ,, l " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - '' iп cazul песоrеsрuпаеrii1
Репtru elucidarea uпоr пeclaritd|i sau сопfirmаrеа 1лпоr date priviпd соrеsрuпdirеа ofe'rtei сu
сеriп|еlе stabilite iп dосumепtа|iа de atribuire (iпclusiv justфcaria pre|ului aiormal de sidzut) s-a
solicitat:

Modalitatea de eyaluare а ofertelor;
репtru fiесаrе lot х
репtru mai multe loturi cumu]ate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind пumёrul de loturi саrе pot fi

Iп/оrmа|iа priviпd corespuпderea ofertelor сu сеriпtеlе solicitate:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
mйsurй

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Luсrёri de
eficientizare
energeticй рriп
termoizolarea
fasadei gi

inlocuire
fьrеstrеlоr cu
tАmрlйriе de
lemn la blocul
de produc|ie 9i
laborator la
filiala B1l{i

,,Naiman-Com" SRL 2 825 4з7,37
Lei

l сlёdirе +

,,Volaximend" SRL з \7з 279,45
Lei

1 clйdire + +

,,Conplastmontaj"
SRL

2 697 зз4,27
Lei

l clёdire + +

,,Euro Light" SRL з з4,7 7з0,28
Lei

l clйdire +

,,Seralcon" SRL 2 7з5 587,62
Lei

l clёdire

Data
soIicitйrii

Ореrаtоrчl
economic

Informa{ia solicitatй Rezumatul rйspunsului
operatorului economic

rt llr i/descali l

Цqцд *ц9а]Oр е rаtо ru lui е сопо mic Motivul respingeriildescalifi сйrii
,,Seralcon" SRL Abateri de la pTevederile docume.rtatiei de

atribuire

atribuite aceluiaEi оfеrtапt: [Iпdica|iJ
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Justificarea deciziei de а пu atribui фопtrасtчl ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretulcelmai scazut п

costulcelmai sc[zut п

Celmai bun raport calitate-pret х
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedulrii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor аfеrепtе)

I пfо r mа | i а pr iv i пd fa с t о r i i de еv al uаr е apl ic а| i :

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate.cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
,rNaiman-Com" SRL Total: 93 рчпсtе

Pre{ul ofertei 77 puncte 2 825 4З7,З7 lei 74

Experienla similаrё 3 puncte 1 obiect cu specific similar
1

Disponibilitatea
personalului

calificat

5 puncte Lipseqte atestarea conducёtorului locului dc

muпсй 9i diriginte de qantier. аJ

теrmеп de executarc

а luсrёrilоr
l5 puncte Incadrare in termeni.

15

,,Yolaximend" SRL Total: 83 puncte
Pre{ul ofertei 77 puncte з |7з 279,45 lei 65

Ехреriеп!а similarй З puncte Lipsё сопtгасtе similare 0

Disponibilitatea
personalului califical

5 puncte Lipseqte atestarea conducёtorului locului de

munci Ei diriginte de qantier
з

теrmеп de ехесчtаrс

lucrarilor
15 puncte Incadrare in tеrmепi.

l5

,,Еurо Light" SRL Total: 82 puncte
?rе{ul ofertei /7 puncte з з47 7з0,28 62
jxpertenla s milаrб } puncte Lips1 contracte similare 0

sponibilitatea
rsorralului calificat

5 puncte Nu sunt obieclii
5

rеrmеп de executare
l luсrбrilоr

l5 puncte lncadrare in termeni
15

,rСоп plastmontaj" SRL Total: 99 рuпсtе
Pre{ul ofertei 77 puncte 2 697 зз4,2] 7]
Bxperienla similarй З puncte 3 obiecte cu specific similar J
Disponibilitatea
эеrsопаlului calificat

5 puncte LipseEte atestarea conducltorului locului de
muпсй 4

геrmеп de executare
t lucrйrilor

l5 puncte Incadrare in termeni
l5

,,Sеrаlсоп" SRL Total: 96 puncte
Pre{ul ofertei 77 puncte 2 ]з5 587 ,62 ]6



Ехреriеп!а similarй 2 puncte 2 obiecte cu specific similar 2
Disponibilitatea
эersonalttlui califi cat

5 puncte Lipsegte atestarea conducёtorului locului de
muпсё qi diriginte de qantier 3

геrmеп de executare
t luсrйrilоr

15 puncte Iпсаdrаrе iп termeni
15

Reeyaluarea ofertel or :

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

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate
Iп urmа ехаmiпdri,
decis:
Atribuirea contractul

еvаluйrii ;i compardrii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a

ialё/acordului-oadru

Апulаrеа procedurii de achizi{ie sectorialй:
Temeiul anulйrii: -

Argumentare: -

(Iп/Ьrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп р re despre deciziile grupului cle
lucru репtrч achizi|ii se realizeazd iп coпfoimitaie б4 al Legii пr. 74/2020 priviпd
achizi|iile iп sectoarele eпergeticii, apei, traпsport ostale )

теrmепul de пtru iпсheiеrеа сопlrасtului ;

(Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr, 74/2020 priviпd achiziliile iп sectoarele eпergeticii,
apei, lraпsporturilor ;i seryiciilor po;tale, iпсlusiч а tеrmепеlо, di asteptare, se фсПеЪzit iп

hiidгlDulrеа con ul е acnlzltle Sectorla ulu1
Denumirea lotului Dепчmirеа

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Pre{ul
unitar

(rйrп тVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе(ul total
(inclusiv
тчА)

Luсrёri de
eficientizare
energeticй prin
termoizolarea fasadei
gi inlocuire ferestrelor
cu tAmplйrie de lemn
la blocul de produc{ie
gi lаЬоrаtоr la filiala
Balti

,,Conplastmontaj"
SRL

1 сlйdirе 2 691 зз4,27
Lei

з 2з6 80 1,1 2
Lei

п.l ormar е а oper atori l or е с опоmi< l deciziile grupului de lucru репtrч achizitii;
Dепumirеа operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Naiman-Com" SRL 26.09,2022 Prin е-mа
.,Volaximend" SRL 26.09.2022 Prin e-mai
,,Conplastmontaj" SRL 26.09.2022 Prin e-mai
.,Еurо Light" SRL 26,09.2022 Рriп e-mai
,,Sеrаlсоп" SRL 26.09.2022 Prin e-mai

In cazul achiziliiIor sectoriale саrе intrб in
sfЪrа de aplicare а Legii пr,74l2O2O privind
achiziliile in sectoarele energeticii, apei,
transporturilor 5i serviciilor poýtale

х l1 zile de la data transmiterii соmuпiсirii privind
rezultatul aplicёrii procedurii de atribuire



с_оп/оrmitаtе cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea
Republicii Moldova).

Сопtr асlul de achizitie/acordul

'п/iэrmuliu 
'е 

vа iпdiса репrrч 1ecare coпtract de achutlrc йЙ

ConducitoruI grupului de lчсrч репtru achizi{ii

рйdurаru Ion

(Numе, Рrепumе)

Рriп рrеzепlо dare cle sеаmd, grupul cle lucra

Рriп prezeпta dare cle sе_аmd, gruрul cle luсru репtrч achizi|ii сопlirmd corectitucliпea desfdgurciriiprocedurii de achizi|ie,fapl репtru care poartd-rdspaпdere сопfоrm preveclerilor legale iп vigoare,

Теrmепului) al Codulцi Civil al

Iпfоrmаliа priviпd achizi|ii sectoriale ddd еtеаzёi doar iпcazul iп care la procedura de achizi|ie de du ;i s-a iпсhеiаtсопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care аu dura

u zltl -cadru iпаhеiоt

Dепumirеа
operatorul

чi
есопоmiс

Iпtrерriпdеrеа:

Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

Cod СРV

VaIoarea contractului
Тсrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtului
/acorduIui-

cadru

fйrй ТVА incIusiv
тчА

,,Conplastmo
ntaj" SRL

Cu capital
autohton |92 10.10.22 532 1 000-3

542l|з2-8

2 697 зз4,2i
Lei

3 236 801,1
Lei

Valabil pinё la
indeplinirea
tuturor
obligaliunilor
contractuale 

]

l 
_......... ...............-

i lizifii durabile (achizi{ii
l

_
l tl tu I u i/l о t u ri l о r р cn tru с а rе 

^ ",b,',';,fiX;'i.XXl[fi Т J
_! u ro lrilitat._(Iei MD) * 

:

/rл.!,_I _nI 7 r, , l.-л---,-----ll-

(DАл\U)

(indicali suma cu ТVА)
\-uutll Lr ч al roruluvloturtlor репtru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate* :
/r-:Jл.-:,-r Jл _1 .l .------;------\-rllcI rul uý atrlDUlre pentru lotul/loturile pentru саrе аu
1bst aplicatc criterii de durabilitate*:

;

Рrе{ul cel mai sсёzut п
costui cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п



DARB DE SЕАN{Д
de atribuire а contractului de achizilii sectoriale х
de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 17l_din 10.|0.2022

Date сu рriчirе la епti,

Dare cu privire l,

сu prlvlre la епlllаlеа сопlrасtапl,
Denumirea entiti{ii contractante IS ,,Moldelectrica"
Localitate muп. Chiqinйu
IDNo 1002600004580
Adresa str. V. Alecsandri пr.78
Numйr de teletbn 022 253 - 359
Nчmflr de fax 022 253 _ |42
E-mail oficial cancetar@motaete
Adresa de internet wwrv.moldeIectrica.md
l'еrsоапа tle contact (пumе, рrе,пumе,
telcJoп, e-tllail)

Popov Olga (0-37З22) 25-З|-З6,
Raileanu Angela (0-З7 322) 25 -34-19,

_Щ
Tipul entitй{ii contractante qi otliectul
principal de activitate
(Dacii este cazul, mеп|iuпеа сd епtitаtеа
coпtractarпti este о autoritate сепtrаld
tle achizi|ie sаu cd achizi|ia implicd ori
ar putea implica о altd fоrmd de
ac,hizi{ie сtltпuпd)

Activitd|ile liсеп|iаtе diп sectorul electroeпergetic о

te cu privire la procedura de atribulre;
TipuI procedurii de atribuire
aplicate

пСеrеrеа оfеrtеlоr de pretu
desJdsuratd сопfоrm Legii
eпergeticii, apei, traпsporturilor si serviciilor postale 74/2020)
o{ltele: [Iпdiса|i]

Procedura de achizi{ie repetatiil
(clup[t caz)

Bunuri х servicii п Luсrёri п

Nr; -

Tipul obiectului contractului de
achizifie/ асоrdulчi-саdru
Obiectul achizitiei
Cod СРV 44J l UUUU-z
l!хрчпеrеа motivului/temeiuIui
privind аlеgеrеа рrосеdurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor
pr о с е dur i de с dt licit a{ia de schis d)
Рrосеdurа de atribuire (se va
iпdiса diп cadrul portalului
guчеrпаmепtаl

@dl

Nr: - Achizitie desfdsuratd соп{оrm |;
Liй-ul: - privind achizi|iile iп sectoarele

eпergeticii, apei, traпsporturilor li
serviciilor поstаl.е 7 4D D п

Data publicёrii: -

Platforma de achizi{ii publice
utilizatй

п achizitii.md; п e-licitatie.md; о ypt."C.r.."a

Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР
(duрd caz)

uata: UZ.UE.2022

https://tender.gov.md/ro/svstem/fi les/ban/20l 4lЪяп nr бд ] ^,]fЛЦЦ.i si instrumente specificei пАсоrd-саdru пsistеm dinamic ffituti



de atribuire electronicй пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat;

пSursе externe;
хдltе surse: /сиl

Yаlоаrеа estimatб Qei, 1 700 000,00

Сlari/iсiiri рriyiпd doсumепtа|iа de аtriЬuirе ;'se vа completa iп cazul iп care аu fost solicitate clarificйri
Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Den u m irea_ operato rului есоп omic
lrхрuпеrеа succlnta а solicitйrii de clarificare
Ехrrчпеrеа succintй а rйspunsului
Data transmiterii

Morlificari operate iп dосumепtа|iа de atribuire;
(Se va eta iп cazul tп care qu е modi l
Rezumatul modificirilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor Б
lltormare rаuра а Ilпdica|i SurSa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-Iimitй de depunere qi aescbider. а
ofertelor pre|ungit (dир d caz)

rапа t

Iпforma|ii priviпd ofertele depuse si dосumепtеlе
есопоmiсi:

de calфcare prezeпtate de сйtrе operatorii

1-1а tеrmепu|-|imitd (data ]3.09.2022, ora 1б;00, аu deous оfеrtп 4 l

Nr. Denumirea operatoruIui
economic

IDNo Date de contact
Asociafii/

administratorii
l. I.M. ,,Casa de соmеrf

Odeskabel-Moldova''
SRL

I UUJбUU035750 te|: 022 27 27 27;
078024747
iпfоГDоkm md,sяlебпlrm -.i

мLIN,гЕАN OLEG

7 ,,Electrocon" SRL 1 003600025379 tel:022 47 0з зl
q!ýoдqlц@уапdех.ru

HGUYEN HUU
THUYз. ,,Valichiria" SRL l UUJбUU l 5292 tel022 41 90 20

уацфцtд@дцдцдц
LUPAýCO IoN

4. ,,Volta" SRL 1 00з600028059 lel: U22 26 77 5l
info@volta.md

CRETU
GHENADIE

Dепчmirе dtlcument Dепчmirеа torului есопоmiс
.М. ,,Casa de соmеrf

Odeskabel-Moldova'' SRL
,,Valichiria"

SRL
,,Volta" SRl-

umепtеlе се constituie oferta
ча сопsеmпа рriп: prezeпtclt, перrеzепtаt, пLl cores,

Рrорuпеrеа fiпапсiаrё
Garanlia pentru оfеrtй (пesolicitat) (пesolicitat) (пesolicitat) (пesolicitat)

Documente de calificare
iп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu cores,Informalii generale

ofertant

2



Certificat/Decizie dc
inregistrare а
intreprinderi i/Extras
din Registrul de Stat
al реrsоапеlоr juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

certificat de еfесtuаrе
sistematicб а
plйlii impozitelor,
contribu{iilor
eliberat de
Inspectoratul Fiscal

prezentat neprezentat prezentat

neprezentat

prezentat

Declara}ia de

реrfоrmап!й/
certificat/ declaralie
de confoгmitate а

ргоdusеlоr oferlate

prezentat prezentat prezentat

Certificate de garantie prezentat prezentat
prezentat

neprezentat
Declara{ia privind
пеiпсаdrаrеа in
situaliile prevйzute de
агt, 16 alin (2) lit а)
din Legea 2461201'7
cu privire la
ilrtreprinderea de stat
gi intreprinderea
municipalё.

prezentat neprezentat prezentat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se ча iпdiса iп со

!::Т::::',?::!:|!:!!,'::j:::.:: r,опrr.по'рriп: р.rеzепtаt, перrех,епlаt, ч соrеsрuпсlе (iп cazulсапd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu rоrrrрuid, ceriп|elor'de catific'ariS1

* lп cazul utilizdrii licita|iei rlr"tron

',|:/:{:Y'",:::':!,i"'::::::ф,::,,:::::"!rl, 
;,;"I;i;;,r" si "co,espuпderea cu specifica{iiletеhПiСе" , Se vа Сопsеmпа рriп, ,, + " iп cazul co,rrpuniriii'i, ,ii, ,:::",;::;::i;:';r:;:r::;:l,

пJ br mа ! i а pr iy iпd с or е sрuпdеr е а ofer elor сu cerintel.e sп tпt

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fЬrё ТVд1* Corespunde

cu cerin{ele de
calificare

Corespunde cu
specificafiile

tehnice

conductor Ас
9i fir de gardё
с50

I.M. ,,Casa de
соmе( Odeskabel-
Moldova" SRL

4/ y25,UU USD
(927 334,37 Lei)

asortiment + +

,,Electrocon" SRL 70 l25,00 USD
(] з5б 897,7]
Lei)

asorttment + +

,,Valichiria" SRL 54 600,00 USD
(] 05б 493,б2
Lei)

asortiment +

,,volta" SRL l 5U8 з75,00 asortiment + +

Репtru elucidarea uпоr песlаritd|i sau сопfirmаrеа uпоr date priviпd соrеsрuпdеrеа фrtеi счсеriп|еlе stabilite iп dосumепtа|iа de atribuiie (iпclusiv justificaria pre|ului апоrmаl de scdzut) s-as,olicilat:



''ertaпtii res i/descal

Modalitatea de еуаluаrе а ofert
pentru fiесаrе lot х
pentru mai multe loturi cumulate
pentru toate loturile п
Alte limitari privind пumйrul de care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicayiJJustificarea deciziei de а пu atribui

Criteriul de atribuire aplicat:
PreJul cel mai scйzut х
costul cel nrai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(Iп cazul iп care iп cadrul ii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire,

,licate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Iпfоrmа|iа priviпd factorii de aplica|i:
(Se va completa репtrч loturile au fost atribuite |п baza criteriilor; cel mаi Ьuп raport calitate-sач cel mаi Ьuп cali

Re еуaluarе а ofertelоr ;

iп cazul iп care ,tele аu rееvаluаtе

iпdiса toate criteriile de atribuire
Se y()r

iп urmа ехаmiпdri, evaludrii si
decis:

ofertelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului de achizi torialй/acordului-cadru :

Апulаrеа procedurii de achizi{ie
Temeiul anulйrii: -
Аrgumепtаrе: -

Data
solicitйrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatй Rezumatul rispunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respingeriildescalifi cйrii

Punctajul calculat

4

Denumirea lotului Denumirc:a
ореrаtоrului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Рrе{ul
unitar
(fйrй
TvA)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Preful total
(inclusiv ТVА)

Conductor АС 9i fir
de gаrdё С50

I.M. ,,Casa de
соmе(
Odeskabel-
Moldova" SRL

asorttment 47 925,00 USD
(927 ЗЗ4,З7Lеi)

57 5l0,00 USD
(1 112 801,24

Lei)



п u operalorilor есопоmi l deciziile 'ui de luсru репtru achizitii;
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

LM. ,,Casa de соmе(
Odeskabel-Moldova" SRL

26.09.2022 Prin e-mail

,,Electrocon" SRL 26.09.2022 Pr n e-ma
,,Valichiria" SRL 26,09,2022 Pr n e-ma
.,Volta" SRL 26.09.2022 Рr n e-mail

formare,

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului cle
luсru репtru achizisii se realizeazri iп coпfoimitaie сч prevederile art. б4 alLegii пr, 74/2020 priviпd
achiziliile iп sectoarele energeticit, apei, traпSporturilor si serviciilor postale )

теrmепul de а, пtru iпс he i er е а с опtr actului :

(Calcularect tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 74/2020 priviпd achizi|iile tп sectoarele eпergelicii,
apei, traпsporturilor si serviciilor postale,
coпformitate сu prevederile TITLULUI IV
Republicii Moldova),

iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп
capitolul I (calcularea Теrmепutui) al Соdului Сiчil al

Сопt tul de achizi|ie/acordul-c adru tпсhе

Iпfоrmа|iа priviпd achizi|ii sectoriale durabile (achizi|ii verzi) (rubrica datd se compleleazd
cazul iп care la procedura de achizi|ie sectoriald aufost aplicate criterii de durabilitite si s-aСОПtrаСt/СОПtrаСtе Репtru lot/loturi репtru care au fost anlicotp critpyii t]p l:hплъjlitпtо\.

doar iп
tпcheiat

In cazul achiziliilor sectoriale саrе intra in
sfеrа de aplicare а Legii пr.74l2(l2О privind
achiziliile in sectoarele energeticii, apei,
transporturilor si serviciilor

х l1 zile de la data transmiterii comunicйrii privind
rezultatul aplicёrii procedurii de atribuire

опtrас iat:uас

Dепчmirеа
operatorului

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numйrчl
gi data

c,ontractuIui,/
acordului-

cadru

Cod
срч

yаlоаrеа сопtrасtuIчi Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

саdru

fйrй ТVА incIusiv
тчА

LM. ,,Casa de
соmе(
Odeskabel-
Moldova"
SRL

Cu capital
mixt |94 10.10.22

143 l 8000-
z

47 925,00
USD

(927 зз4,з7
Lei)

57 5l0,00
USD

(l l12 801,2
4 Lei)

РАпй la
indeplinirea
obligaliunilor
contractuale

о пIrасt/ сопtrасtе репtru lot/ lotur пtru care аu lost icate riteri i r]p dllrпъil itпt
Au lbst :rplicate criterii pentru achizi{ii durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)
ч аlоаrеа dе achizitie сч 'l'vА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durа bilitate (lei MD)* :

(indicati suma cu ТVА)
LoouI Urч al lotuluvloturilor pentru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate*:
Lrlterlul cle atribuire pentru lotu]l/loturile репtru саrе ач
fbst aplicate criterii de durabilitate*:

*I-1л--^лt:л -л

Pre{ul cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost пlпfоrmаУiа se vа iпdica puntrufi 

.



Рriп рrеzепtа dare de sеаmй,
с о п lract u l ui,/co пtracte Io r
al Legii 74/2020 priviпd ach
po;tale), рrесum ;i сd tп
mо п ito r izлre, ас es tea аа fost

Рriп рrеzепtа dпre de sеаmd,
procedurii de achifi|ie, fapt

Conducf,torul gruрulчi de luсru

рйdurаru Ion

Q{umе, Рrепumе)

рul de luсru declard сd tеrmепul cle a;teptare репtrч iпcheierea
а fost respectal (ехсерtапd cazurile рrечdzutе cle art. б5 аtiп. (3)

iп sectoarele eпergeticii, apei, traпsporturilor ;i serviciilor
depaпerii coпtesta|iilor svsau receplioпiirii rapoartelor cle

;i sоluliопаtе.

,ul de luсru репtru achizilii сопlirmй corectitucliпea clesfdsurcirii
care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

пtru achizi(ii

6



Anexa nr. 15 
     la Normele metodologice privind modul de atribuire  

     a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru  
     în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 

     serviciilor poștale 
 

DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții sectoriale  

Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
«Efectuarea lucrarilor de modificare si suport tehnic Software a Centrului de Dispecerat 

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL » 
 

nr. №MTG-L 25/2022 din 10.10.2022 
 
Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entitatății contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 

IDNO 1003607010109 

Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 

Număr de telefon + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405  

Număr de fax fax. +373 22 300 406   

E-mail oficial  www.moldovatransgaz.md 

Pagina web oficială office@moldovatransgaz.md  
tender@moldovatransgaz.md 

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

Litcan E.tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468; 
tender@moldovatransgaz.md 

Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate  □Licitație deschisă           

 □Altele: (indicați) Negocierea fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare 
 

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziții 
sectoriale/acordului-cadru  

Bunuri □               
Servicii □             
Lucrări □ 

Obiectul achiziției sectoriale Efectuarea lucrarilor de modificare si suport 
tehnic Software a Centrului de Dispecerat 

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL » 
 

Cod CPV 72000000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Drept temei a servit faptul ca compania «ООО 
AKSITEKH» MOSCOW este executorul lucrarilor 
de implementare software a Centrului de Dispecerat 
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL (anul 2014) și 
deține dreptul de autor. 

Modul de publicare a anunțului de participare 
(electronic, verbal, pe hârtie)  

-  
- 

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:tender@moldovatransgaz.md


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

- 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat      □ Surse externe              □ FAOAM  
□  BASS □          □Alte surse: Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 450 000,0 
 
Clarificări privind documentația de atribuire: Nu se aplică 
(se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

Modificări operate în documentația de atribuire: Nu se aplică 
(se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 

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

- 

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

- 

 
Până la termenul limită (data___________20____, ora______:______) au depus 
oferta________ ofertanți: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 «ООО AKSITEKH» 

 MOSCOW 

1087746822085 Stafic S.D. 

 
Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente  Declarației pe 

propria răspunde reprezentate de către operatorii economici: 
 

Denumirea documentului 
Denumirea operatorului economic 

«ООО AKSITEKH» 
 MOSCOW 

Documentele ce constituie oferta  (se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat 

Certificat de înregistrare de stat a 
programului 

prezentat 



  

Documentele de calificare     (se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Extras de înregistrare a întreprinderii 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 în 
care documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare).) 

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
Denumirea lotului Denumirea 

operatorulu
i economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA) * 

Cantitate
a și 

unitatea 
de 

măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

Efectuarea lucrarilor de 
modificare si suport tehnic 
Software a Centrului de 
Dispecerat 
“MOLDOVATRANSGA
Z” SRL »  
 

 
 
«ООО 
AKSITEKH
» 
 MOSCOW 

173 500,0  
USD 
(3 391 92
5 lei) 

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.) 
 
Pentru elucidarea unor neclarități sau pentru 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 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

    

 
Ofertanții respinși/descalificați: Nu se aplică 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 
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:_____________________ _  
Criteriul de atribuire aplicat: 
- preţul cel mai scăzut  □; 
- costul cel mai scăzut  □; 
- cel mai bun raport calitate-preţ □; 
- cel mai bun raport calitate-cost □ 
(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente). 
 
Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 



 
 

Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 
(se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

 
În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, 

s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziții sectoriale/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitatea 
și unitatea 
de măsură 

Prețul 
unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
Efectuarea lucrarilor 

de modificare si suport 
tehnic Software a Centrului 
de Dispecerat 
“MOLDOVATRANSGAZ” 
SRL » 

«ООО 
AKSITEKH» 

 
MOSCOW 

1 173 500,0  

USD 

173 500,0  

USD 

 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială:___________________________________ 
Argumentare:___________________________________________________________ 
 
Informarea operatorilor economici privind deciziile grupului de lucru pentru achiziții 

sectoriale: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

«ООО AKSITEKH» 
 MOSCOW 

05.10.2022 e-mail, info@axitech.ru 

 (Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții sectoriale se realizează în conformitate cu prevederile art. 64  
din Legea nr. 74/2020  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale.) 
 

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale: Nu se aplică 

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 
  



În conformitate cu art. 65 din Legea 
nr. 74/2020  privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale contractele de achiziții sectoriale 
/acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea 
termenului de așteptare 

 11 zile de la data transmiterii 
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii 
de atribuire 

 
(Calcularea termenului prevăzut în Legea nr. 74/2020  privind achizițiile în sectoarele energeticii, 

apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile titlului IV capitolul I (Calcularea termenului) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 
1107/2002.) 

Contractul de achiziţii sectoriale/acordul-cadru  încheiat: 
Denumirea 

operatorului  
economic 

Numărul 
și data 

contractului 
de achiziții 
sectoriale 

/acordului-
cadru  

Cod CPV Valoarea 
contractului 

Termenul de 
valabilitate a 

contractului de 
achiziții 

sectoriale/acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

«ООО 
AKSITEKH» 

 MOSCOW 

№ 59-SJ din 
10/10/2022 

72000000-5 173 500,0  

USD 

- 1 an/valabil până la 
executarea integrală a 
obligațiilor de către „Părți” 

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie sectorială, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale. 
 

 
Președintele grupului de lucru ___________________________                

 



DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii sectoriale х
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. l72_din 10.10.2022
Date сu privire la eпtitatea сопtrасtапtd

Dale (,u privire l

е а а сопtrасtа
l)епчmirеа entiti{ii сопtгасtапtе IS ,,Moldelectrica"
Ltlcalitate muп. Сhisiпйu
IDNo 1002б00004580
Adresa str. V. Alecsandri пr.78
Numйr de telefon 022 253 - 359
Nuпrir de fhx 022 25з _ 142
E-mail oficial с апс е l аr[Dm о l del ectri са. m d
Adresa de internet wwrry.moldelectrica.md

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе,
lеlе.fоп, е-пtаil)

Popov Olga (0-37З22) 25-З|-З6,
Raileanu Angela (0 -З7 З22) 25 -З4-79,
achizitii@moldelectrica.md

Tipul entiti{ii contractante 9i obiectul
principal de activitate
(Daccl es,te cazul, mеп|iuпеа сd епtitаtеа
сопtrас[апlа esle о autoritate сепtrqld
de erchizi|ie satt сd achizilia implic:ii ori
al, рutеа implica о altd form,d de
achizi|ie соmuпd)

Activitd|ile liceп|iate diп sectorul electroeпergetic о

le cu privire la procedura de atri ulre;

le preturi xl.icitalie deschisй (Achizi|ie
Legii priviпd achizi\iile iп sectoarele

sporturilor si serviciilor postale 74/2020)

Tipul procedurii de atribuire:
aplicatc

псеrеrеа ofertelor с

des/dsuratd сопfоrm
eпergeticii, apei, trап
пАltеlе: [Iпdicatil

l)rосеdurа de achizifie rереtаtй
(сlttрёt caz) Nr: -

вuпuri х servicii п Luсrёri п
Tipul obiectului contractului de
4ýhizi{ie/ acordului-cadru

Obiectul achizi{iei

Cod СI'V +5,2235UlJ-|
Ехрuпеrеа motivului/temeiuIui-
privind alegerea рrосеdurii de
atribuire (|п cazul aplicdrii altor
pr ос е duri de сd! lic it a|ia de s chis d)
l'rосеdчrа de аtriЬuirе (se va
iпсliсq diп cadrul portalului
guчеrпаmеп1аl

Щ

Nr: - Achizi|ie des/dquratd сопfоrm Lцlt
priviпd achizi|iile iп sectoarele
eпergeticii, apei, traпsporturilor цi
s eryiciilor ро ; tale 7 4/ 2 0 2 0

Link-ul:

Data publicйrii: -

Platforma de achizi{ii publice
utilizatй п acfuzitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

-
LlnK_ul:
https://tender.sov,md/rolsvstem/files/ban/201 4/Ьяп пr Ко ? ^,l1.

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

Tchnici qi instrumente specifice пАсоrd-саdru пsistеm dinamic de achizitie пI iсitяti



de atribuire
(dupa caz)

electronicй пСаtаlоg electronic

Sursа de finan{are
пВugеt de stat;

lSurse externe;
xAlte surse: 1с utоfiпап|аr eJ

Vаlоаrеа estimatй Qei, fard ТVД) 1 200 000,00

Clardicdri рriviпd documeпta|ia de atribuire :

(Se уа completa iп cazul iп care au fost solicitate clarificdri
I)ata solicitriгii cIarifi сirilоr
Denumirea operatorului есопоmiс
Ехрuпеrса suссiпtй а solicitйrii de clarificare
Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsululi
Data transmiterii

(,\'е vч соmрlеlа iп с,qzul iп care ач rate modificdri)
Rezum atul moditicйrilor
Publicate in BAP/aIte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupii caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-Iimitй de depunere 9i deschidere а
tlfertelor prelungit (dupd caz) [Iпdica|i пumdrul de zileJ

Modificdri operate iп dосumепtа|iа de atribuire;
Se

Рdпd l

Iпfоrmа|ii priviпd ofertele depuse si dосumепtеlе de calфcare prezeпtate de cdtre operatorii
есопоmiсi:

Denumire document Dепumirеа torului есопоmiс

'datllt-lаПа ta tеrmеПuL-|imitа (data ]3,09.2022, ora lб:00), а depus oferta ] оfеrtапt;

Nr.
Dепчmirеа ореrаtо rului

economic IDNo Date de contact Asocia(ii/
administratorii

1 ,,Аrmо-Веtоп" SRL l00360005llз4 tel 022 з8 з2 21
armo.beton@mail.ru iкsтвд tотч

,,Аrmо-Веtоп" SRL
Documentele се constituie oferta

уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu cores,

Garanlia pentru оfеrtй
(пesolicitat)

Documente de calificare
se уа сопsеmпа iп: prezeпtat, перлеzепtаt, пu core,

Informalii gепеrаlе despre ofertant
Certifi catlDecizie de inregistrare а
intreprinderii/Extras din Registrul de stat al

rsоапеlоr iuridice
certificat de efectuare sistematicй а
plй[ii impozitelor, contribuliilor
eliberat de Inspectoratul Fiscal
Dec l аrа}i а de р еrfо rmап!й/ certifi catZ' dесlаrаф
de conformitate а produselor ofertate
cerlificate de garantie



Decl aralia privind neincadrarea in s itualiile
prevёzute de art. 16 alin (2) lit а) din Legea
246120I] cu privire la intreprinderea de stat 9i
iпtrерцiпdеrеа municipalй.

prezentat

(Iпfоrmа|iа рrпmd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса tп сопfоrmitаlе сu сеriп{еlе diп
dосumепlаliа de atribuire si se уа сопsеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdе ceriп|elor de саlфсаrе))

* Iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul ofertei./iпale
(IпJЬrmа|iа priviпd "Corespuпderect сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespuпderea cu speci/ica|iile
tеhпiсе" , Se vа сопSеmпа рriп; ,,+" |п cazul corespuпderii si рriп ,,-'' iп cazul песоrеiрuп'dеrii1

Репtru elucidarea uпоr песlаritЙ|i sau сопfirmаrеа uпоr date priviпd corespuпderea ofertei cu
ceriп|ele stabilite tп dосumепtа|iа de atribuire (iпclusiv justfficaria pre|ului aiormal de sidzut) s-a
solicitat:

'ё r t апt i i r е s р iпs i/de s с ali l
Denumirea operatorului erconomic Моtiччl respin gerii/descalific5 rii

Modalitatea de еvаluаrе а ofertelor;
pentru fiecare lot х
pentTu mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пчmёrul de lotйi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicayiJJustificarea deciziei de а nu atribui cФntractul ре loturi: _
criteriul aolicat:
Pre[ul cel ;
costul се tr
Cel mai bun rароrt calitate-pref п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(Iп cazul iп care iп cadrul procedur|i de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se чоriпdiса toate criteriile de atribuire aplltcate si dепumirеа lbturilor afereпte)

I пfо r mа| i а р r iv iпd fac t о r i i de еч alu aie apl i с ау i ;

sau cel mat Ьuп calitate-c.ost)

_ lactorii de ечаluаrе |_ VаIоаrеа tlin оfеrtй

ll

Punctajul calculat

'п|ьrmа|iа priviпd соrеsрuпdеrеа ofertelor cu сеriпtеlе sottcitate:

Denumirea lotului

Pre{ul
ofertei

Lei
(йrй ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Corespunde
cu сеriпfеlе
de calificare

Corespunde cu
specifica{iile

tehnice

Construcfii din beton
armat (grinzi, placi din
Ь/а, canale de cablu etc.)

,,Агmо-
Beton" SRL 1 25l 355,00 asortiment + +

Data
solicitйгii

Ореrаtоrul
economic Informa{ia solicitatй Rezumatul rispunsului

operatorului есопоmiс

(se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor; cel mаi Ьuп raport calitale-pre[ sau cel mаi Ьuп raoort calilate,-r,oct)



Rееvаluаrеа фrtеlоr:

Motivul rеечаluйrii ofertelor
lVlodificйrile о

'Se уа completa iп cazul tп care 'еrtеlе аu 'ost reeyaluate re

iп urmа
eJecis:

Atribuirc tractului de achi

Апulаrеа procedurii de achizi{ie sectoriali:
Temeiul anuldrii: -
ArgumentaTe: -

Iп/оr

(Iп/оrmаrеа operatorilor е

',i:;:::У,::::,':У:::: л::лl:r:1q ! cgпformitate сч prevederile art. б4 al Legii пr. 74/2020 priviпdachizi|iile iп sectoarele eпergeticii, apei, ironrporturiЙr si serviciilor postale )

теrmепul de пtru iпсheierеа сопtrасrului :

ехаmiпйri, еvаluйrii si compardrii фrtеlоr depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a

de

(С al с ul ar е а ter mепе l or

1if"';,!#,ii!"":',:,:'::,_y_:,T",::!i:,!:ý,':!:,^iпc!us,iv, 1,fryeyelor de a;teptare, se фсtuеаzd iпССlПfОrmitаtе cu prevederile TITLUiui Iv capitolл iё"tr"t;;;; ;;r;| ;,';;"","ё"7i,7i7il"!,Republicii Moldova).

сопtrасtul de achizilie/t du

геа сопIrасшtul dе achtzttte sectorialй/acordului-cadru:

Dепчmirеа lotului
I)enumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Рrе{ul
unitar
(fйrй
тчА)

Preful total
Lei

(inclusiv TVA)

Construc!ii din
beton аrmаt (grinzi,
placi din Ь/а, canale
de cablu etc.)

,,Armo-Beton"
SRL asortiment 1 251 з55,00 l 50l 626,00

murеа operarorllor есопоmiсi despre deciziile sruoului de lur:rъ пtуll лгЬ
Denumirea operatorului

economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
.,Аrmо-Веtоп" SRL 2б,U9:2lJ22 Prin е-mяil

In cazul achiziliiior sectoriale cur. i.rt* in
sfеrа de aplicare а Legii пr.7412О20 privind
achiziliile in sectoarele energeticii, apei,
transporturilor si serviciilor

х 11 zile de la data transmiterii comunicйrii privind
rezultatul aplicйrii procedurii de atribuire

ul de achizi|ie/acordul -cadru iпсhеiаt

Dепчmirеа
operatorul

ui
economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

Cod СРV

vаlоаrеа contractuIui Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acorduIui-

cadru

Рбпё Ia
indeplinirea
obliga}iunilor
contractuale

1 25l з55,0с 1 501 626,00
,,Аrmо-
Beton" SRL

Cu capital
autohton l93 l0.10.22 4522з500-]l

4



cazul iп care lq procedura de
сопtrасl/сопtrасlе lot/loturi

*Iпfоrmаliа se уа iпdiса репrru сопtrасt de achizi|ie iп parte.

рriп prezenla dare de sеаmd,

Iфrmа|iа priviпd achizi|ii

со п tractuI ttvco пlractelor iпdicate
пl Legii 74/2020 priviпcl
poptale), рrесum Ei сd tп
пlо п itor izo re, acestea а u fost

Рriп prezeпta dare cle sеаmd,
р rocedu rii de ach izi|ie, fapt репtru

СопduсitоruI grupului de luсru

рйdurаru Ion
(tVurr,FБЙ

е durabile (achizi|ii verzi) (rubrica dаtй se completeazd doar iп
ie sectoriald aufost aplicate criterii de durabilitite si s-a iпсhеiаt

criterii de dur abilitat е) ;

шl de luсrа declard сd tеrmепul cle aqteptare репtru tпсhеiеrеа
fost respectat (ехсерtапd cazurile prbvdzute ie art, 65 аtiп. (3)iп sectoarele eпergeticii, apei, traпsporturilor Ei seryiciilor
depuпerii coпtesta|iilor Ei/sau rесеруiопdrii ru)oortelor cle

pi sоlu|iопаtе.

care а.1]

(DANU)
v аluагеа це aclltzltle сu l vА din сопtrасt/ contracte а
ltltu|ui/lotrrri|or репtгu саrе аu fo,st aplicate criterii de

ЩзЬilЩttе (lei MD)'.: (indicafi suma cu ТVА)
t-Uuul Lr l/ al lotulut/loturilor pentru саrе au fost aplicate
critcrii d е durа bilitate_1l__

critcriul de atribuire репtru ltltul/loturile репtru саrе аu
tbst aplicatc critcrii de drrrabilitate*:

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

legale iп vigoare.



DARE DE SЕАМД
privind modifi carea contractului

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlчi-саdrч

Nr. 8 din 20 octombrie2022

I. Date сu privire la autoritatea contractant5:

Dепumirеа autoritйtii contractante рrimйriа comunei RЁzeni

Localitate s. Rlzeni raionul Ialoveni

IDNo 100760l006944

Аdrеsа RM, rаiопul laloveni, s. Rйzeni, str. ýtefan cel
Маrе qi Sfint, 62

Numйr de telefon 026874688
Numйr de fax 0268,742зб

E-mail oficial www.razel-ti.tTd

Adresa de irrternet razeniprimaria@g,maiI. соm

реrsоапа de contact
(пumе, рrепuпlе, tеlеfоп, е-mаil)

Munteanu Serghei, tel. 0'7 6'7 09494
e-mail: razeniprimaria@gmail.com

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

ПI. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordubcadru:

Tipul рrосеdurii de achizi{ie Сеrеrеа oferlelor de prefuri п
Licitatie deschis5-V Altele: [Iпdicatil

Obiectul achizi{iei Materiale de construclie, inclusiv servicii
trапsроrt

Cod СРV 44l00000_1
Vаlоаrеа estimatй а achizitiei 161 1526,96Iei
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cqdrul portalului
guv еrп ап епt al www. mt е п der. g8у,!ц!0

Nr:21050702
Link:ocds-b3wdp l -MD- l 6433 53664386

Data rlublicйrii anun{ului de participare 28.0|.2022
Data (datele) 9i rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) рuЬliсйrilоr апtеriоаrе
iп Jurпаlul Oficial al Uniunii Еurорепе privind proiectul
(proiectele) la саrе se rеfеrй anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru вuпuri-y servicii п Luсrйri п

Contractul de achizi{ieiacordul-cadru se rеfеrй la un proiect
si/sau рrоgrаm finantat din fопduri ale Uniunii Etlropene

Nuп Dал

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat-V Buget CNAM п
Buget CNAS п Sursе ехtеrпе ц
Alte sursе: flndicatil

Data deciziei de atribuire а contractului de achizitie/
acordrtlui-cadru

21,02.2022

Dепumirеа ореrаtоrului economic Delta Forta Securitate SRL

Nr. 9i data сопtrасtцIui de achizi{ie/acordului-cadru Nr: 031
Data:28.02.2022

Vаlоаrеа contractuIui de achizi{ie/acordului-cadru Fбrй ТVА: 428200,00
Inclusiv ТVА:5 l 3840,00

теrmеп de valabilitate 31,,l2.2022

Теrmеп de execulie

Tipul modificiriIor Мiсqоrаrеа vaIorii contractului-V
Маjоrаrеа valorii contractului п
Моdifiсаrеа termenului de ехесutаго/ liчгаrе/ рrеstаrе п

Modificarea termenului de valabilitate ц
Rezelierea сопtгасtului п
Altele: IIпdicati|

Temeiul iuridic Дrt. 76 аliп. 7, р. 2 lit Ь) Lеяеа 1З1 diп 0З.07,2015

Ш. Date cu privire Ia modificйrile песеsаrе а fi efectuate:



Сrе9tеrеа рrе{ului iп urmа modific5rii (duрd caz) s,su va iпdiса dасd se utilizeqzй pre|ul actualizal al

сопtr асtulu i de achizi| ii publ ice/ асо r dutз еgФЦ_
Modificarea апtеriоаrб а contractului de achizi{ii
пuЬliсе/асоrdului-саdгu (dup d caz)

SSe vor iпdiса toate modificdrile operate aпterior ýi
vаlоаrеа acestora]

Alte infornra{ii relevante

V. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte 9i duрй modificare:
(Se vor iпdica паturа si апrylоа)еа lucrdrilor, nituro si caпtitatea sau yaloarea Ьuпurilоr, пqturа si amploarea serviciilor)

in cadrul procedurii de 1icitalie deschisб nT.21050702, lirrk-ul осds-ЬЗwdрl-мD-1643з53664386 privind achizilionarea

materialelor de construclie, inclusiv servicii transport, cod СРV 44100000-1, cu ореrаtоrul economic SRL,,Delta Fоrlа

Securitate" lа28,02.2022 а fost incheiat contractul пr. 03 1 iп valoare de 51З840,00 lei.

Contractul а fost executat par{ial in surTб de 2З4264,72lеi. Раrtеа neexecutata а contractului constitue 2195'7 5,28 |ei.

VI. Descrierea сirсumstап{еlоr саrе au fйсut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпс]iса плоtiуеlе/аrguплепtеlе пoodificdrii coпtractului de achiziIie/acordului-cadru)

tn legbturё cu faptu1 сЁ ореrаtоrul есопоmiс SRL ,,Delta Fоr!а Sесuгitаtе" nu-qi опоrа obliga{iunea de ехесulаrе а

contrictului,Primhiacomunei RЁzeni aexpediatAgenliei Achizilii Publicedemersul пr. lбl din22.09.2022.PrinDecizia
Дgепliеi пr.2О122 ореrаtоrul economic SRL ,,Dеlй FЬrlа Securitate" а fost inscris in I-ista de inteгdiclie. in corltinLrarc

Рrimjriа comunei Rёzeni а constatat пеехесutаrеа contractului din раrtеа operatorului economic 9i i9i menline dreptul

respectёrii clauzelor contractului privind геzоluliuпеа acestuia. Astfel este песеsаrй miсqоrаrеа valorii contractului cu

2'795'75,28 |ei

Rezultatele ехаmiпйrii:

inbaza deciziei grupului de lчсru de mоdifiсаrе а contractului de achizilie/acorduluicaфц пr. 0з1 din 28,02,2022 а fost

lncheiat acordul adilional privind miсЕоrаrеа valorii contractului сu 279575,28 lei

Dепumirе ореrаtоr
economic

intreprinderea:
Cu capital
autoIrton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital strйiп

Nr. qi data acordului
adi{ional

Vаlоаrеа mоdifiсirilоr (duрй caz)

Ftrrй ТVА Inclusiv ТVА

SRL ,,Delta Fоr!а
securitate"

03 l/1 20.|0.2022 2з2919,40 2,7957 5,28

чп.

: muп. Chisiпdu, sos. Нiпсеsti,

%
5З; tel.: 022-820-70З; fax: 022-820-728;

Solu|ioпarea Coпtesta|iilor: пuп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt, 1 24 et. 4; tel. : 022-В20-

5 1 ; e-mail: сопtеstаtii@апsс.md; wwt,t,. апsс.md

Сопduсйtоrul grupului de luсru:

2

















DЛRЕ DE SЕЛIИД

de atribr.rire а contгactului de achizilii publice

Nr. бБ ain }\ .,to ЯоD?,

1. f)ate сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

З. Cjlarilic:iri privincl ttrocunrcnta(ia dc :rtribuirc: Nu sttnt

4. N,lodificйri operirte iп docunrcnta{ia clc atrilruirc: Nu sunt

Denumirea autorit5tii contractante Inspectoгatul Gelreral al Poliliei al MAl
Localitate muп. chisiniu
IDNo 101з6010000495
Adresa str, 'Гirаsроl 1 1/1

Numir de telefon 022_868- 1 30
E-mail oficial igp@igp.gov.md;
Adresa de internet www.pcllitia.rr-rd
Реrsоапа de contact (пttmе, preпLll11e, lеlеJЬп,
е-mаil)

Victoria Lltpan, achizitii@igp.gov.md,
022-868-265, 06] -402-17 4

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatic clcschisi
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nг: -

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acorduIui-cadru

Luсгiгi

0biectuI achizi{iei Luсгiri de rераrа{iе la sedir"rl ltrspectoratultri
Gепеrаl al politiei

Cod СРV 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea рrосеdurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia deschisd)
Procedura de atribuire (s,e vct iпdica diп cadrul
p o r I a l u l u i gLlll е r п а п,t е п| а l yr l l, t 1-.1 ц1 {,,_: t l t! t| !., ::,t_) y, LIJC

Nr: ocds-bЗwdp 1 -MD- 1 б63930846288

i , iir l, -r.,l : lrt tps://rlitcrldcr,. gtlv. rncli tctlclct,s/oc,-ls-
Ь3 wdp 1 - М D- 1 66З 93 0 8462 8 8 ?tab=-contгact-noti се

Data pr"rbl icбrii 2З,09.2022

platfornra de achizitii publice utiiizatir achizitii.rlld

Procettura а fost iпсlusй in planrrl de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
l.inli-LrI саtге plarlLtl dc achizilii рLrlэliсс pulэlicat:
https : //ро l i ti а. mcl/si tesiclc IaLr l t/ Il l cs/p l an_de_ach i zi t
ii 2022.pdt'

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: -

Link-ul: -

Tehnici ;i iпstrumепtе specificc de :rtri[ruire
(dupci caz)

Nu se aplicii

Sursa de finan{are l}ugct dc stat

Valtlare:r estimatй (lei, ./dra'l'V,4) 1 012 з22,00



Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. ,,KEDACONIS" S.R.L. 1 01 8600005878 Ion Dragutanu
,,

,,CAMONIR" S.R.L. 1 0046000 1 8804 Mihail COLIBA
3. ,,QUлNтIS Есо" S.R.L. 1 02 1 600022826 Тr"rdог MADAN
4. ,,TRIVIMOL" S.R.L. 1 003600040745 Oleg МtJS'ГЕАТА
5. EDIF CONSTR" S.R.l-. l 00460004 l 406 Магiа VIIlItLJ
6. ,,VERILARPRoIECT" S.R.L. l 002600002678 Valerrtirra S'ГАVIN S KAIA
1 ,,сRЕг)о INDUS,l,RY" S.R.L. l 00з600 l 002 l 6 Sсгgilr I'ASC]HEVICI

5. Рiпй Ia termenul-Iimitй (data 07.10.2022, оrа 16:00)о au depus oferta 7 ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare;i аlЫепtе DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici:

(Iп|оrmа|iа prilliпd сlеп.tпllirаu clrlcbttlleпl.elor prezet1.1ct.le se уu iпclicct iп сопfЬrпlil,ulе съt сеriп!еlа сl.iп
riосttпl.апlсtIiа cle alribui,rc ;i se va. соп,уеl11.па рriп: рrеzапtпt, пeprezetttctt, 11u coresl)ltltde (iп ссtzъtl
сiiпсl clclcutltcпl.ul. a.fb,;l рrеzапtсtl, dar пч соrеsрuп.сlе сеriп!еlоr de calificara))

NОtЙ: ,,O.|brtu se rфЙ iп o;tapture" - Docltttleпlul пч e.yte vizibi/ репlru aulrlrilctlect ссlпlrсtсlсtпlсi,
cleclctrece rlperalorul ecotloпtic lu попапlttl depttпerii docutlteпl.elor cle cctlificctre iп SIA ll,gAP u ,чеlесlсtl.
cllэ!il.tllect cle а l,iпtitu llizibililctleu lоr, Аsl|ёl, чоr.fi vizibile clclcп, ctlztllci cattrl оfЬrlч чсl сlllIiпа ,ylctl,ttlъtl ,,iп
сrlп.уidеrаrе ".

Denumire document

Dепumirеа operatorului economic

1]

спz
Cj9n<чдац
ч
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ziлчЕй
au)
ч
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иJ(- л)
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а

l
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д,-
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-аa
1

а
&
F*(л
Z,:л-:
r) t&
,- (л

ч

ц
сй,jо-:'nl М

<а
frq,
>л

г

-l :ЦF-Л
Lл'о j
Цl.

чб,""z

DtJAE + +

ОfЪгtеlе se аlli irr aqteptare

Specificaliitehnice + ]-

Dесlага!iе ргiчiпd vaIalri l itatea оfЪгtеi
pentгtl о dtrгаtй de 30 de zile calendaгistice

(сопfогrrr Anexei пг.8)
+ +

Gагап!iа репtгu оfегtй l%o

(сопfогпr Atrexei пг,9)
+ +

Gгаllс cle ехесtltаге а lLlсгйгilог
(сопfогtтt Anexei пг. l0)

+ +

Dесlагаliе 1lгivirld ехрегiеlr{а sinli lагб
(сопfЬгm Anexei пг. l2)

+ +

DесlагаJiе ргiчiпd dоtйri le specifi се, trti Ia.j Lr l

9i echiparrlentul песеsаг репtгu iпdерliпiгеа
согеsрuпzбtоаге а colltгactLrltri (сопfогlll

Anexei пг. l4)

+ +

Dесlаrа{iе ргiчiпd pcrsonalul de specialitate
ргорtls репtгu iпlрlеrllеlltагса сопtгасtLllui

(сопt-огпl Апсхеi пг. l5)
+ +

Ссгti fi cate dc аtеstагс ргоl'еs iorlalir + +
Aviz репtгu рагtiсiраге la licitaliile publice

de lLrсгйгi din domcniul constгtrctiiloг qi

instalaliiloг (соrllЬгIll Anexei пг.22)
+ +



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

* iп cctzul ъtlilizdrii licitct!iei еlесtrопiсе,\е 1)а iпclicct preILi rtёrltli ,/iпсtlе (Iп/оrпltt!iсt 7lrillitlt|
"(|оrеsрuпdеrеu cLt саriп!аlа cle calificctre" ,s,i "Соrеsрuпсlеrеа съt specificctIiilc lеhпiсе" , s,e l)(.l

сопsепlп.l рri.п: ,,+" iп cttztll coreslluпclarii;i рriп ,,-" iп cazul, пессlt"а,sрuпсlеrii)
coпtetttarii,: Ella]urtrea lеhпiсй ct.fbst еfёсluttlёi cle cdlre sec!ict crlп,ylrttclii s,i clezlltlll,arett

iпfi"aslruclttrii а Direc!iei logislicii ct IGP, priп.demar,yul пr.31/9-9322iпl. сliп t1.10.2022,

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scйzut) s-a solicitat: Nu sunt

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

Cantitate qi

unitate de
mf,suri

Corespundere
а сu cerintele
de calificare

Corespunderea
сu specifica{iile

tehnice

Luсriri de
rерага(iе la

sedirrl
Inspectorat

ului
Gеrrегаl al

Poti(iei

,,KEDACONS" S,R,L. 699 960,з9

1 buc

-|

CAMoNIlt" S,R.L. 81] 69],99 + +

,,QUлNTIS Есо"
S,R.L.

822 411,14

оfегtа se afl1
iп аqtерtагс

оfЪrtа se а1'lё in
аqtсрtzrге

,,TRIVIMOL" S.R.L. 862 482,00

,,EDIF CoNSTR"
S.R.I-.

883 697,00

,,VERILARPRolECT"
S.R.L. 935 096,зз

,,CREDo
TNDUS lRY" S.R.L. 9]5 624,68

N EcottESI)U N D EREA CU SPECI FlcATl I LB TE1-IN IcE
[\r.
lot

Dепuпtirеа lotului
Participan{ii/

vаlоаrеа ofertei
(fйrй TVA.lei)

Not5

l

[,uсгагi de герагаtiс
Ia sediul

Iпsресtогаtului
Gепегаl а| Politiei

.,l(t.,DдCc)NS"
S.lt,l-,/

699 960,39

It-t uгrllа ечаluбгii speci{ica{iei tehnice pгczentate de сёtге
орегаtогtrl econotllic ,,I(EDACONS" S.R.l-. аu fbsl clepistate
ttгlтёtоаге le iпсб lсёгi, duрб сu пl uгtl-tеаzб :

- t,a poziliilc 1,3,7, I0, l1,12'in caictLrl сlс saгcini s-a soIicitat carltitatca cle
l95,98 пl2 (сuргiпd: dеrrlопtйгi, l1-1о|ltагеа 1ачаtlеlог din раrlоuгi
ргеfhЬгiсаtе ,,Дгtrlstгопg", арliсагса cLt ,,Betol-tocontact" ia 1lагсlоsеli.
gapa din alllestec cie attto-trivelaгe .,NiчсIiг" gгоsirrrс l0пlm), insa in
оlёгtа а fbst ргеzспtаtii о catltitatc rtlai пliсi in voltttll de l75,98 пl2.
- La poziliile 8,9 irl caictLrl dc saгcilli s-a solicitat tr calltitatc de zl9_5,2tt

rrl2 се сLtргitldс lLrсгагi cie tlпisагс Ia регс{i (gLrпсluiгеа;i vopsitoгii
iпtсгiоагс aplicate iп 2 stгаtLrгi), iп оl'сгtit а lilst ргсzспtаtat о cantitatc
пlаi пliса 465,28 m2.

Totodatd, sаIагiLrI lпttпсitогilог constl,tlctol,i (I1-orll), incltrsiv
clrcittrieli]e limitatc din оfегti c[lI1l аг Ii tгапsllогtагеа пlаtегiаlсlог,
chcItLrieli de геgiс, sLlnl estinlatc Ia Lrn nivcI пliпiпl posibil.

Denumire:r oDeratorului economic Motivrr I rеs Di It gcri i/cl csca l ificir rii

,,KBDACoNS" S.R.I-./
it,l сопfЬгtllitаtс cr"l ргсr,ссiсгilс агt.69 alirl. (6) lit. Ь) al Lcgii
1З1l20l5 ргiчiпd achiziliilc ptrblicc si at"tl-tt,llc-- о{сгlzt Iltt

coгcs1ll-tndc ссгi tl!cl ог cxpllsc iIl c]clct_tllrcIltati а dc аtгi Ьuirе.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Pentru intregul lot



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

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu se арIiсй

13. Reevaluarea ofertelor:

14. iп urmа ехаmiпiri,
atribuire s-a decis:

Nu se aplici

ечаluйrii ;i соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de

Atribr_rirea сопtrасtul ui de achizili е pLrbl iсйlасоrd r-r lui -саdгu :

Dепumirеа lotului Dепumirеа
ореrаtоrului economic

Cantitate qi

unitate cle mйsuгri
Рrе{uI total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

l,uсrйгi de гсраrа}iе 1а sediul
Itrspectoratului Gспегаl al Politiei ,,CAMONIR" S.R.L. 1 buc. 817 697,99 981 2з7,59

Denumirea ореrаtоrului economic Г)rrt:r trirnsmiterii Mtlc|alitatca dc transmitere
,,KEDACoNS" S.R.L.

1з.10.2022

e-mct i l : усtпс itt dr@sl61 |1 1111. 61111,

,,CAMON[R" S.R.[,. е -пl а,i.l, ; md. с о l iЬ а@уа h.o rl. с rl пt

,,QUANTIS Есо" S.R.L. е - tll а i l : о ffi с а @),q u а п. l. i,s,. tll cl

,,l,RIVIMoI-" S.R.L. с- tll.a i l ; t t, ill iпl оl(@l,ct m Ь l с r, rч
,,EDIF CoNS],R" S.R.I-. а-mа i l.: eclif .912ry !r@пtа i l. rч
V t,lRIL.ARI) R OI ljС'["' S. R. I-. е - пl а i l. ; ч а r i l а r (,!D,l i.s, l, r rt

дцЕрl] ]N цчý_: |цY]ý&L. а - m а i l ; с r е clrl iп clu.y l r у 0 с h i, i 1 1 1 (фm ч i l . ru

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru репtru achizi{ii:

16. Теrmепul dc aqteptare pentru iпсhеiеrеа contractului: itl сопlЬгrпitаtс сu рrечсdегilе агt.З2
alin. (1) lit. Ь) al Legii пr.lЗ1/2015 privind achiziliile pr-rblicc - Сопtгасtсlс de achizilii prrblice
саге itrtгй irr s.[Ъrа de aplicare а ргеzеrttеi legi pot fi irrcheiate trutnzti clr"rpй inrplinirea tеrmепеlог
de а;tерtаге de б zile de la data trar-rsrrrilerii cotr.utliccirii рriп SIA,,RSAP" privind геzultаtul
aplicйrii pгocedtrrii de аtгiЬuirе - in cazul itr саrе чаlоаrеа estit-trtrtб, сопlогI-t,l 1эгсr,сdегilог агt. 4, а
contractului respectiv este nrai miсi decAt рrаgtlrilе previzute la аrt. 2 alin. (З).

17. Contractele de achizi{ie inchciate:

Denumirea
operatorului

economic

iпtrерri
пdеrеа:

Numйrul
qi data

contractului

Cod
срч

vаlоаrеа сопtrасtului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifйr:i ТVА iпсlusiч'ГVА

,,CAMoNIIi."
S.R.t-,

Сu
capital
social

l (l1-1,C 24.10,2022
45200
000-9

81] 697.L)9 981 2j7.59 з|.12,2022

Рriп 1lrezetllu clure сlе,уесlпlй, grupul cle luсru cleclarci сa1 lаrпепrtl cle u,уlеlлlurа 1lartlrtt il,tc:heiercct

l3 ] сliп 3 iulic 20l5 priviпcl uchiziYiile ptlblica ), рrесuпt ;i сёt iп cctzul clepttпerii cotlIe,чlctIiilrlr .yi/,scttt

reccylli.ottcirii ru1lourlelor cle пtrlпilrп"izсtrс, сtсе,чlесt ctu,fbsl exuпtittctle yi ,s,rlluIiotlctl.e.

cle achiziIie,.fctlэl репl.ru care pclar|ii rdsрttпtlеrе сопJrlrп preveclarilor legala iп vi!4octt,e.

ConducitoruI Grupului de lucru pentru achizi{ii:
Гнтвпtчý
rД LO6,i

figц171п1 1е "1

Йj,ý,*,,fl
'Ез*Шlй*)

Alexanclru GANACItJC
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DAREA DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice privind 
achiziţionarea lucrărilor de reparație a acoperișului și etajului II a  

edificiului CM Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani (repetat) 
 

Nr. 181/22 din 24.10.2022               

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 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunţ de participare 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Da 
(Decizie de anulare nr. 361 din 16.09.2022 – nu 
a fost prezentată nicio ofertă.) 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a acoperișului  edificiului 
CM Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. 
Rîșcani (repetat) 

Cod CPV 45454000-4 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

În temeiul prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 131/15 privind achizițiile publice, se 
inițiază repetat procedura de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 
deoarece în cadrul procedurii de licitație 
deschisă privind achiziționarea lucrărilor de 
reparaţie a acoperişului edificiului CM Rîşcani 
din str. Ştefan cel Mare nr.1, or. Rîşcani 
(https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1MD1659356455267?tab=contract-
notice)  la data deschiderii ofertelor - 
23.08.2022, s-a constatat că nu a fost depusă 
nicio ofertă, respectiv, achiziția nu a avut loc. 
Ulterior, la data de 15.09.2022, data deschiderii 
ofertelor în cadrul procedurii de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 
s-a constatat că niciun operator economic dintre 
cei invitați nu a prezentat oferta. 
Astfel, s-a inițiat procedura repetată, cu 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD1659356455267?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD1659356455267?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD1659356455267?tab=contract-notice
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expedierea invitațiilor către 9 operatori 
economici: 
1. ,,7 Servicii Imobiliare” SRL; 
2. ,,Alexidar Grup” SRL; 
3. ,,Carnals Grup” SRL; 
4. ,,Datacons Service” SRL; 
5. ,,Drostal “ SRL; 
6. ,,Dualtact” SRL; 
7. ,,Modeaon-Impex” SRL; 
8.,,MVM-Speranţa” SRL; 
9. ,,Vikmar Invest” SRL; 

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

Nr: - 
Link-ul: - 
Data transmiterii Invitaţiilor de participare 
16.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată -  

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

Da 
Link: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-
publice/planul-anual-de-achizitii-publice  

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: - 
Link-ul: - 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 950 000,00 

3.  Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

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

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

5.  Până la termenul-limită (data 21.09.2022, ora 16:00) au fost depuse 2 (două)  oferte: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asociații/administratorii 

1. ,,Vikmar Invest” SRL 1014600026123 - 
2. ,,Alexidar Grup” SRL 1012600031745 - 

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

Denumirea documentului Denumirea operatorului economic 
,,Vikmar Invest” 

SRL 
,, Alexidar Grup 

SRL 
Documentele ce constituie oferta 

http://www.mtender.gov.md/
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat  Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat  Prezentat 
DUAE Prezentat  Prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Prezentat Prezentat 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani - declarație pe proprie 
răspundere - în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta 
această Declarație autorității contractante și 
Agenții Achiziții Publice (formularul Declarației 
va fi publicat pe SIA  RSAP (MTender)), 
confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

Prezentat Prezentat 
 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 
75 de zile - declaraţie pe propria răspundere, 
completată conform Anexei nr. 8 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei participantului 

Prezentat Prezentat 

Devizul ofertă (formularele F3, F5, F7), 
întocmit conform prevederilor actului normativ 
CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea 
devizelor pentru lucrările de construcții-montaj 
prin metoda de resurse” - copiile în format 
electronic de pe documentele pe suport de hârtie 
cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentele confirmate prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

Prezentat Prezentat 

Expunerea detaliată a graficului executării 
lucrărilor - Graficul de executare a lucrărilor, 
completat conform Anexei nr. 10 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 69 din 7 mai 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 Prezentat 

Atestarea tehnico-profesională a dirigintelui de 
șantier (Construcţii civile, industriale şi 
agrozootehnice) - copia certificatului 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 Prezentat 

Atestarea cunoștințelor în domeniul securității Prezentat Prezentat 
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în muncă - copia adeverinței 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 
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică 
copia avizului completat conform Anexei nr. 22 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021, 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 Prezentat 

Menținerea garanției lucrărilor pentru o 
perioadă de 5 ani - declarație pe propria 
răspundere - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 

Neprezentat1 Prezentat 

Dispunerea de dotări specifice, utilaj și 
echipament necesar - declarație privind dotările 
specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului, 
completată conform Anexei nr. 14  la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 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 Prezentat 

Dispunerea de personal de specialitate în 
domeniu Declarația privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea 
contractului, completată conform Anexei nr. 15 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 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 Prezentat 

Experiență specifică în executarea lucrărilor 
similare (art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea 
131/2015 privind achizițiile publice)
 Declarație privind experiența similară de minim 5 
ani de activitate, completată conform Anexei nr. 
12 și, respectiv, Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate, completată conform Anexei nr. 13 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 

Prezentat2 Prezentat 
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Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021. 
Declarațiile vor fi însoțite de certificări de bună 
execuție pentru cele mai importante lucrări, în 
care să se conțină cel puțin un contract de lucrări 
similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% 
din valoarea viitorului contract sau valoarea 
cumulativă a tuturor contractelor executate în 
ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai 
mare decât valoarea viitorului contract. 
Certificările de bună execuție indică beneficiarii, 
indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante 
sau clienți privați, valoarea, perioada și locul 
execuției lucrărilor și precizează dacă au fost 
efectuate în conformitate cu normele profesionale 
din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit 
(copiile proceselor-verbale de receptie la 
terminarea lucrarilor). 
Copiile în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 
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 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 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 Prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.  
 

1 La data de 03.10.2022, în conformitate cu prevederile pct. 142 și 143 din Regulamentul cu privire la 
achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin HG nr. 599 din 12.08.2020, a avut loc 
negocierea cu privire la propunerea tehnică și financiară inițială, în cadrul căreia, reprezentantul 
operatorului economic „Vikmar Invest” SRL a afirmat faptul că va fi menținută garanția lucrărilor pentru 
o perioadă de 5 ani conform condițiilor și termenului indicat în documentația de atribuire; 
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2 a prezentat informație incompletă cu privire la experiența similară.  
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:  

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Lucrări de reparație a 
acoperișului  
edificiului CM Rîșcani 
din str. Ștefan cel Mare, 
nr. 1, or. Rîșcani (repetat) 

,,Vikmar 
Invest” SRL 

1 949 347,69 --/-- + + 

,, Alexidar 
Grup” SRL 

1 949 761,39 --/-- + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația 
solicitată 

Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- -                    - - 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:  

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
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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:  
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv TVA), 

lei 

Lucrări de reparație a 
acoperișului  

edificiului CM Rîșcani 
din str. Ștefan cel Mare, 

nr. 1, or. Rîșcani 
(repetat) 

,,Alexidar 
Grup” SRL 

--/-- 1 829 005,42* 2 194 806,51 

*Întru respectarea prevederilor pct. 142 și 143 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind 
procedura de negociere, aprobat prin HG nr. 599 din 12.08.2020, Grupul de lucru pentru achiziții 
publice a invitat operatorii economici „Alexidar Grup” SRL și „Vikmar Invest” SRL pentru desfășurarea 
negocierilor cu privire la propunerea tehnică și financiară inițială, care au avut loc la data de 
30.09.2022 şi, respectiv, 03.10.2022, în urma cărora au fost prezentate ofertele finale.  
Subsecvent, în conformitate cu criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut, s-a decis atribuirea 
contractului operatorului economic „Alexidar Grup” SRL, care a negociat oferta până la valoarea de 
1 829 005,42 lei fără TVA, în comparație cu operatorul economic „Vikmar Invest” SRL, care a propus 
oferta finală cu suma de 1 837 719,96  lei fără TVA. 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

,,Alexidar Grup” SRL 05.10.2022 Poşta electronică 

,,Vikmar Invest” SRL 05.10.2022 Poşta electronică 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 

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 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  

Denumirea 
operatoru 

lui  
economic 

Întrepr
inderea

: 
Cu 

capital 
autohto

n/Cu 
capital 
mixt/as
ociere/ 
Cu ca 
pital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea conractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractu 

lui/acordul
ui-cadru 

fără TVA, 
lei 

inclusiv 
TVA, lei 

,,Alexidar 
Grup” SRL - 1122 24.10.2022 45454

000-4 1 829005,42 2194806,51 31.12.2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

- 

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului de lucru  
pentru achiziții publice                                                                                 Gheorghe POJOGA 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. MD-1662966380296/01 din 18.10.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Năvîrneț 
Localitate satul Năvîrneț 
IDNO 1007601002142 
Adresa satul Năvîrneț, raionul Fălești 
Număr de telefon 025973336 
Număr de fax  
E-mail oficial  liliatrisnevski@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Lilia Trisnevschi, contabil șef, 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 amenajare a stadionului localizat în satul 
Năvîrneţ, rnul 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-1662966380296 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662966380296?tab=contract-notice 
Data publicării: 13.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
□ mtender.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: 09.09.2022 
Link-ul: Buletinul nr. 71/2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională și Locală 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 646 732,00 

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  17.09.2022 / 09:06 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare se accepta garantie pentru oferta prin transfer? 
Expunerea succintă a răspunsului  Nu se accepta, Conform anuntului de participare, 

autoritatea contractanta accepta tipul de garantie 
pentru oferta - Scrisoare de garantie bancara în 
cuantum de 1 % din valoarea ofertei fără TVA, pe 
un termen de 60 de zile, (nu mai mic decît termenul 
de valabilitate a ofertei 60 de zile) parafata de 
bancă, conform anexei nr.9 din documentatia 
standart pentru realizarea achizițiilor publice de 
lucrări. 

Data transmiterii 19.09.2022 / 08:35 
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 04.10.2022, ora 10:00), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL DANIGASING 1018602000187 Sînjer Olga 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
DANIGASING 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

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

Cerere de participare 
la procedura de 
achiziție 

PREZENTAT 
   

Declarație privind 
valabilitatea ofertei PREZENTAT    

Declaraţie privind 
confirmarea identității PREZENTAT    
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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. 
Perioada de garanție a 
lucrarilor PREZENTAT    

Garanția pentru ofertă 
1% PREZENTAT    

Grafic de executare a 
lucrărilor PREZENTAT    

Declarație privind 
experiența similară  PREZENTAT    

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

PREZENTAT 
   

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

PREZENTAT 

   

Declarație privind 
personalul de specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului 

PREZENTAT 

   

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

PREZENTAT 
   

Informații privind 
asocierea Obligatoriu PREZENTAT    

Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică, 
eliberat pentru   
participare la licitațiile 
publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor 
și instalațiilor cu 
dispunerea de personal 
propriu calificat pentru 
executarea lucrărilor 
obiectului viitorului 
contract 

PREZENTAT 

   

Certificat de înregistrare 
a întreprinderii/Extras 
din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice.  

PREZENTAT 
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Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani   PREZENTAT    

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

PREZENTAT 

   

Ultimul raport financiar PREZENTAT    
Certificat de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier – 
domeniu:  
Construcții civile 
industriale și 
agrozootehnice 

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 
amenajare a 
stadionului 
localizat în 
satul 
Năvîrneţ, 
rnul Făleşti 

SRL 
”DANIGASING” 2 166 808,98 1/buc + + 

Operator economic n     

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

07.10.2022 SRL ”DANIGASING” 

Scrisoare de confirmare 
a prețului aparent 
anormal de scăzut la 
unele poziții din oferta 
prezentat  

Prin scrisoarea din data de 
10.10.2022, SRL ”Danigasing” a 
explicat prețul 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  

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 amenajare 
a stadionului 
localizat în satul 
Năvîrneţ, rnul Făleşti 

SRL 
”DANIGASING” 1/buc 2 166 808,98 2 166 808,98 2 600 170,78 
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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  

”DANIGASING” SRL 
danigasing@mail.ru 

12.10.2022 
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). 

La procedura de achiziție a depus oferta doar un singur participant, respectiv nu a fost nevoie de 
termenul de asteptare pentru incheierea contractului  

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 

SRL 
”DANIGASING” 

Capital 
autohton 47 18.10.

2022  2 166 808,98 2 600 170,78 31 august 
2023 

 

 

 

 

 

 

mailto:danigasing@mail.ru
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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: 
 
               ____Adrian GĂINĂ_______________           ____________________ 
                                 (Nume, Prenume)                                   (Semnătura) 
 

    L.Ș. 
 




