
DAREA DE SEAMĂ

privind rezilierea contractului 
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 68 din 15 octombrie 2020

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția generală locativ-comunal 
amenajare

a și

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax 022 22 01 72
E-mail oficial achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet Direcția generală locativ-comunal 

amenajare
și

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

Chetrușca Gheorghe

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri
Licitație deschisă X Altele

□
: [Indicați]

Obiectul achiziției Achiziționarea furgonetel or basculante
Cod CPV 34100000-8
Valoarea estimată a achiziției 2 916 000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental mw. mlender.gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-16 >375815291
Link:
https://mtender.gov.md/ten
b3wdpl-MD-16153758152

:lers/ocds-
91

Data publicării anunțului de participare 10.03.2021
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)

Nu se aplică

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

Tipul contractului de
achiziție/acordului-cadru

Bunuri X Servicii □ Lucrări i

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

Nu X Dan

Sursa de finanțare Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: Buget municipal X

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

nr. 12 din 26.04.2021

Denumirea operatorului economic SRL "Damicom"
Nr. și data contractului de
achiziție/acordului-cadru

nr: 8-CA/21
data: 12 mai 2021

mailto:achizitii.dglca@cmc.md
mlender.gov
https://mtender.gov.md/ten


Valoarea contractului de
achiziție/acordului-cadru

fără TVA: 2 731 458,75 lei
inclusiv TVA: 3 277 750,50

Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 60 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestări
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului X
Altele: [Indicați]

□

Temeiul juridic Punctul 8 din contractul nr. 8-CA/21 din 12 mai 2021 
a) Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de că 

în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunuri: 
prezentul Contract.

țre cumpărător 
prevăzute în

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz)
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoa, 
natura și amploarea serviciilor)

Potrivit scrisorii nr. 975-i din 12.08.2021, autoritatea contractantă a luat act de coi:

rea bunurilor,

statare.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordut li-cadru)

Potrivit planului de achiziție al Direcției generale locativ-comunală și amenaare pentru anul 
2021, în primul trimestrul al anului urmau să fie achiziționate 5 (cinci) furgonete basculante, 
suma estimativă planificată fiind de 2 916 000,00 lei fără TVA. La data de 
lansată procedura de achiziție pe platforma www.achizitii.md , nr. achiziției 2 
deciziei grupului de lucru nr. 12 din 26.04.2021, învingător al procedurii de achiziții publice a

0 martie a fost
037052. în urma

fost desemnat operatorul economic „Damicom” SRL. La data 12 mai 2021 a fost semnat
TVA. Conformcontractul nr. 8-CA/21, valoarea contractului fiind 3 277 750,50 lei inclusiv 

condițiilor contractuale operatorul economic se obliga să livreze bunurile ( 
basculante) în termen de 60 zile de la înregistrarea contractului. După expirarea termenului de 
livrare a bunurilor, operatorul economic a fost atenționat de către autoritatea co: 
nerespectarea condițiilor contractuale. Ulterior potrivit scrisorii nr. 975-i 
transmisă pe adresa autorității contractante, operatorul economic ne informea: 
îndeplini atribuțiile contractuale din cauza situației pandemice din Europa. Re: 
condițiilor punctului 8 din contract,

cinci furgonete

> îtractantă despre 
din 17.08.2021 

iză că nu-și poate 
:spectiv conform

lit. a) Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către cumpărător în 
Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract.

caz de refuz al

http://www.achizitii.md


Contractul de achiziție/acordul-cadru reziliat:

Denumirea 
operatorului 

economic

Numărul
și data 

acordului adițional

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat 
e al 

contractul 
ui/acordul 
ui-cadru

fără TVA inclusiv 
TVA

SRL 
„Damicom”

1 la 
contractu

1 nr. 8-
CA/21

13.10.21 34100000-
8

2 731 458,7
5 3 277 750,5 9 31.12.2021

Conducătorul grupului de lucru:

BURDIUMOV Ion
(Nume, Prenume)

L.Ș.
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   model-tip 
DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr. 06_din 13.10.2022     .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satului Mateuti 
Localitate Satul Mateuti, raionul Rezina 
IDNO 1007601004593 
Adresa s.Mateuti, str. M.Eminescu,2 
Număr de telefon 0254-43-2-36,069137338 
Număr de fax 0254-43-2-38 
E-mail oficial  primaria.mateuti@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Ursachi Angela, 069137338 

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: 21053984 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției  ”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, 
raionul Rezina” (Fațada și finisări exterioare, 
Soluții arhitecturale. Pardoseli, Copertina și 
Scări de evacuare, Pardoseli subsol, Tavane 
casetate subsol) 

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: 21061734 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1660671315165 
Data publicării: 16.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1660671315165 

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[Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 136 889,42 MDL 
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21061734/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061734/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061734/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061734/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061734/
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  19.08.2022    14;09 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare CAIETUL DE SARCINI, Lista cu cantitaţile de lucrări 

№ 2-1-2(7) 
Întrebare: 
  

-------------------------- Lucrari executie Copertine si 
Scari de evacuare -------------------------- p. 3, 26, 35 
Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa 
instalatii sau consolidari/ Ancora chimica ------------- 
Din descriere intelegem ca trebuie excluse toate 
materialele si inclusa ancora chimica. Ce consum de 
ancora chimica trebuie de inclus? 
 

Expunerea succintă a răspunsului  p3 RpCU07A Matarea golurilor in pereti, cu mortar 
de ipsos, dupa instalatii sau consolidari/ Ancora 
chimica 7122050013400 Zidar 9310060019920 
Muncitor deservire CM 26531021008307 Ancora 
chimica 1421102200513 Nisip sortat nespalat de 
riu si lacuri 0,0-3,0 mm 4100116202818 Apa 
pentru mortare si betoane 2952270003817 
Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric 
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN 
(0,15 tf) p 26 RpCU07A Matarea golurilor in pereti, 
cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari/ 
Ancora chimica 7122050013400 Zidar 
9310060019920 Muncitor deservire CM 
26531021008307019 Ancora chimica Hilti 
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si 
lacuri 0,0-3,0 mm 4100116202818 Apa pentru 
mortare si betoane 2952270003817 Malaxor 
pentru mortar de 200 L actionat electric 
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN 
(0,15 tf) Total p 35 Matarea golurilor in pereti, cu 
mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari/ 
Ancora chimica Zidar Muncitor deservire CM 
Ancora chimica Hilti Nisip sortat nespalat de riu si 
lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane 
Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric 
Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 

Data transmiterii 19 aug 2022, 18:26 
Data solicitării clarificărilor  19 aug 2022, 17:15 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Garantie pentru oferta 

Întrebare: 
  

Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in 
vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul 
autoritatii contractante, multumim anticipat. 
 

Expunerea succintă a răspunsului  Răspuns  
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Buna ziua transmitemi rechizitele bancare 
Beneficiar; Primaria Mateuti Cod fiscal; 
1007601004593 Cont bancar; 2264392001 Cod 
iban; MD50TRPCDZ518410A01182AA Banca 
beneficiar; Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 
SWIFT BIC; TREZMD2X 
 

Data transmiterii 22 aug 2022, 11:02 
Data solicitării clarificărilor 

  
22 aug 2022, 11:24 
 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Suma 2022 

Întrebare: 
  

Care este suma preconizata pentru anul 2022 ? 
 

Expunerea succintă a răspunsului  Răspuns  
banii vor fi achitați conform volumului de lucrări 
executat 
 

Data transmiterii 24 aug 2022, 08:36 

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 _05.09.2022__, ora 10:00), au depus oferta  3 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. SRL Becad 1003606000994 Platon Ion 
2. Euro Light 1016600031961 Scobioala Eugeniu 
3. Vicoliv Grup SRL 1014600018975 Turcanu Liviu 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Vicoliv Grup SRL SRL Becad Euro 
Light 

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

 

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

prezentat prezentat prezentat 

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



4 
 

Cerere de participare(anexa nr.7). prezent prezentat prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei (anexa nr. 8); 

prezent prezentat prezentat 

Grafic de executare a lucrărilor 
(anexa nr. 10.); 

prezent prezentat prezentat 

Declarație privind experienţa 
similară (anexa nr. 12); 

prezent prezentat prezentat 

Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate (anexa nr. 
13); 

prezent prezentat prezentat 

Declaraţie privind dotările 
specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 
(anexa nr. 14); 

prezent prezentat prezentat 

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

prezent prezentat prezentat 

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

prezent prezentat prezentat 

Informaţii privind asocierea 
(anexa nr. 17); 

prezent prezentat prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic 
(anexa nr. 20); 

prezent prezentat prezentat 

Declaraţie terţ susţinător 
profesional (anexa nr. 21); 

prezent prezentat prezentat 

Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor și 
instalațiilor (anexa nr. 22); 

prezent prezentat prezentat 

Devizele locale aferente oferte prezent prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lotul 1.”Reparația Casei de 
Cultură din satul Mateuți, 

Vicoliv Grup 
SRL 

1 782 765.77 MDL + + 
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raionul Rezina” (Soluții 
arhitecturale - Fațada și 
finisări exterioare) 

Euro Light 

 

1 807 179.93 MDL + + 

Lotul 2 ”Lucrări de 
reparații la Casa de Cutură 
din satul Mateuți, raionul 
Rezina„ (Soluții 
arhitecturale. Pardoseli) 

SRL Becad 

  

1 010 950,22 MDL + + 

Euro Light 
 
 

1 272 096,69 MDL + + 

Lotul 3”Lucrări de 
reparații la Casa de Cutură 
din satul Mateuți, raionul 
Rezina„ (Lucrări de 
execuție. Copertina și Scări 
de evacuare) 

 
SRL Becad 

 
205 630,70  

 
MDL 

+ + 

 
Euro Light 
 

 
223 603.00 

 
MDL 

+ + 

Lotul 4 ”Lucrări de 
reparații la Casa de Cutură 
din satul Mateuți, raionul 
Rezina„ ( Soluții 
arhitecturale. Pardoseli 
subsol) 

 
SRL Becad 
 

 
124 696,19 

 
MDL 

+ + 

 
Euro Light 

 
157 336,26 

 
MDL 

+ + 

Lotul 5”Lucrări de repara
ții la Casa de Cutură din s
atul Mateuți, raionul Rezi
na„ (Soluții arhitecturale. 
Tavane casetate subsol) 

 

 
Euro Light 
 

 
158 847,76 

 
MDL 

+ + 

 
SRL Becad 

 
192 075,64 

 
MDL 

+ + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

06.09.2022 Vicoliv Grup SRL Sa solicitat 
clarificarea si 
justificarea ofertei 
anormal de scazuta 
ceea ce reprezinta 
85% din valoarea 
lucrarilor. 

La data de 07,09,2022 sa 
comunicat ca oferta prezentata 
a fost elaborata in comformitate 
cu prevederile CPL 01.01.2012- 
,,Reguli de dterminarea a valorii 
obiectivelor de constructii’’,  

06.09.2022 Euro Light 
 

Sa solicitat 
clarificarea si 
justificarea ofertei 
anormal de scazuta 
ceea ce reprezinta 
85% din valoarea 
lucrarilor. 

La data de 07.09.2022 sa 
comunicat electronic justificarea 
ofertei anormal de scazuta prin 
argumente clare precum ca 
compania are contracte direct 
cu producatorii de material de 
constructie ceea ce i permite o 
reducere semnificativa.  

06.09.2022  
SRL Becad 

Sa solicitat 
clarificarea si 

La data de 08.09.2022 sa 
comunicat electronica precum 
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justificarea ofertei 
anormal de scazuta 
ceea ce reprezinta 
85% din valoarea 
lucrarilor. 

ca agentuleconomic SRL Becad 
detin in stoc material de 
constructie ceea ce ii permite 
scaderea pretului. 

- 
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) 

Lotul 1.”Reparația 
Casei de Cultură din 
satul Mateuți, 
raionul Rezina” 

Vicoliv Grup 
SRL 

1 lot. 1 782 765.77 1 782 765.77 2 138 318.92 
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(Soluții arhitecturale 
- Fațada și finisări 
exterioare) 
Lotul 2 ”Lucrări de 
reparații la Casa de 
Cutură din satul 
Mateuți,raionul 
Rezina„(Soluții 
arhitecturale. 
Pardoseli) 

 
SRL Becad 

 

 
1  lot. 

 
1 010 950,22 

 
1 010 950,22 

 
1 213 140.27 

Lotul 3”Lucrări de 
reparații la Casa de 
Cutură din satul 
Mateuți, raionul 
Rezina„ (Lucrări de 
execuție. Copertina 
și Scări de evacuare) 

SRL Becad 1 lot. 205 630,70  205 630,70  239 272.84 

Lotul 4 ”Lucrări de 
reparații la Casa de 
Cutură din satul 
Mateuți, raionul 
Rezina„ ( Soluții 
arhitecturale. 
Pardoseli subsol) 

 
SRL Becad 

 

1 lot. 124 696,19 124 696,19 149 635.43 

Lotul 5”Lucrări de 
reparații la Casa de 
Cutură din satul Ma
teuți, raionul Rezina
„ (Soluții arhitectur
ale. Tavane casetat
e subsol) 
 

Euro Light 
 

1 lot. 158 847,76 158 847,76 190 617.31 

 
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 Becad 08.09.2022 becad_rz@mail.ru 
Euro Light 08.09.2022 eurolight.vinzari@mail.ru 

Vicoliv Grup SRL 08.09.2022 vicoliv.grup@mail.ru 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

Vicoliv 
Grup 
SRL 

Cu 
capital 

autohton 

 
 

38 13.10.2022 45200000-9 1 782 765.77 2 138 318.92 12.08.2023 

 
SRL Becad 

 

Cu 
capital 

autohton 

35 

13.10.2022 45200000-9 1 010 950.22 1 213 140.27 12.08.2023 

 
 
SRL Becad 

Cu 
capital 

autohton 

36 

13.10.2022 45200000-9 205 630.70 239 272.84 12.08.2023 

SRL Becad Cu 
capital 

autohton 

37 
 
 
13.10.2022 

45200000-9 124 696.19 149 635.43 12.08.2023 

Euro Light Cu 
capital 

autohton 

 
39 

13.10.2022 45200000-9 158 847.76 190 617.31 12.08.2023 

 
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):nu se aplica 

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; 
 
 
Ursachi Angela                                                       _________________ 
Nume Prenume    L. Ș.  

                                                                                                                                                                



DARE DE SEAMA

de апчlаrе а procedurii de achizitie рчьliсй

Nr.210б4бб9 din 17.10.2022

Date cu privire 1а autoritatea contractantlcu ше

Denumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mo;neaga"

Localitate mun. ChiginЁu

IDNo 100з6001 5078з

Adresa mun. Chigindu, str. Testemilanu, 29

Numйr de telefon 022 40з 697

Numйr de fax 022 40з 697

E-mail oficial aohizitiiprrblicescr(@, grnail,corn

Adresa de internet www.scr.md

Реrsоапа de contact (пurпе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Bivol Ion, tе\.02240З69'7,
email: achizitiipublicescr@grnail.com

Date cu privire la ura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate сеrеrеа ofertelor de pret
Рrосеdчrа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
асоrdчlui-саdru

servicii

Obiectul achizi{iei servicii de сurl!аrе hidropneumaticl, а sistemului
de canalizare pentru апul2022

Cod СРV 90470000-2
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о rt alului guу еrпаmепtаl www, п,ttепсlе r. g оv, m d )

Nr: 210б4669
Link-ul:
]rttps ://achizitii,rrrd/rolprrblic/tend еr l 21 0(;4669 l

Platforma de achizitii rlublice utilizatй achizitii.md

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

Data publicdrii: 22.09 .2022
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:-
https : //scr, rnd/uplo асllесlitоr/АСН IZiT'lIiP larr ql е а

chizitii De{irritiv 2022.pdf
Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: Nr. 76 diп27.09.2022

Link-ul:
lrttps ://telrder. яov.tnd/rolsystem/fi les/bap/20 1 4 lbap
ж 76 З.рdf

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licitalie еlесtrопiсй

sursa de finantare Surse proprii
Yаlоаrеа estimatй 1ei, fdrd TVA) 266 907,7з

сlаrifiсйri privind ia de atribuire:
Data solicit5rii сlаrifiсйrilоr
Dепчmirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de clarificare

1



Ехрuпеrеа succintй а r5spunsului
Data transmiterii

Modificlri operate in documentatia de atribui,l te umentatta de аlrlЬutrе: -

Rezumatul modificйrilor completarea specificatiei tehnice
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dutэй caz)
Termen-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

РАпй la termenul-linritй (data |2.|0.2022 ora 15:00), au depus ofefta 2 ofertanti:
Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/

administratorii
1. " Есоtrапsgruр" SRL 101 060001485 vasilatii Dumitru
1 " Aý}}ltCICOM" SRL 1 00бб00004393 Аrпаut Petru

Informalii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare si afsrente DUAE prezentate de сйtrе
ореrаtоrl1 econolnlcl

Denumire document
Denumirea operatorului есопоmiс

" Ecotransяrup" SRL " z\ýP{t{){]{}hd" SR.],
Dосumепtеlе се constituie oferta

(Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)
DUAE пu а рrеzепtаt preZeпtat

Garan{ia pentru
ofertб - in чаlоаrе
de tyо din suma
ofertei йrё ТvА

пu а prezeп.tat пu а prezeпtat

oferta tehnicб пu а prezeпtat рrеzепtаt
oferla fiпапсiаrй prezeпtat prezeпtat

Сеrеrе de
participare

пu а prezeпtat
prezeпtat

Declaralia privind
valabilitatea
oferlelor

пu а prezeпtat
prezeп.tat

Documente suplimentare de calificare
Decizie/ Extras de
inTesistrare

пu а prezeпtat
prezeпtat

prezentarea de
dovezi privind
experienla similarй
cel putin 3 ani

пu а prezeпtat

п.u а prezeпtat

Lista tehnici7unitйlii
de trasnport pentru
prestarea serviciului

пu а prezeпtat
prezeпtat

Infbnnatia privind corespunderea ofefle r cu cerintele sc icitate:

Denumirea lotului
Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economie

Preful ofertei
(йrа ТVА)* Cantitate qi

unitate de
misurй

Corespunde
rеа cu

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rea сu

speeifica{iile
tehnice

Lot 1. sеrъ,iсiilогdе
spirlare сuгl!аr*

" Ecotransgrup"
SRL 258 900 1 Lot Ф

2



lriclroprre unrillic.1 а

sisterntilui dc
oiлralizarc

",дSРIlоСOt\4"
Sf{t.

266 23з,34 Ф

iп cazul utilizdrii licita|iei еIесtrопiсе se уа iпdica preyul ofertei fiпаlе
(Idorma|ia priviпd "Corespuпderea cu сеriп!еlе de calificare" ;i "Соrеsрuпdеrеа сu specificaliile
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,,l " iп cazul corespuпderii qi рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

PentTu elucidarea uпоr neclaritlti sau сопfirmаrеа unol date privind corespunderea ofefiei cu cerin{ele

ofertantii resninsi/descalificati:

Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiecare lot М
pentru mai multe loturi cumulate
pentru toate loturile

Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scdzut ý

Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi: -
Rеечаlчаrеа ofertelor: -
in ч.mа ехаmiпf,ri, evaluйrii gi соmраririi ofertelor depuse iп cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a
decis: Anularea procedurii de achizilie publicй in temeiul art.7l alin. (1) litg. с) din Legea l3ll20l5
privind achiziliile publice.
Аrgаmепtаrе;
Апчlаrеа procedurii de achizilie publicй in temeiul aft. 7Т alin. (1) lit. с) din Legea L3tl201-5 privind
achiziliile publice orAutoritatea contractantй, din рrорriе iniliativi, апulеаzё" procedura de atribuire а
contractului de achizilii publice, dасй ia aceastй decizie inainte de data transmiterii comunicбrii pTivind
rezultatul apliclrii procedurii de achizilie рuЬliсё, iп urmltоаrеlе cazuri:
,,niciunul dintre ofertanti nu а intrunit condiliile de calificare prevёzute iп documentatia de atribuire".

Astfel, grupul de lucru а decis publicarea rереtаtй а procedurii рriп metoda Сеrеrii Ofertelor de
Pre!.

stabilite in dclcumentatia de atribuire (inolusiv iustiГrcarea pretului апоrmаl de scбzut) s-a solicitat:
Data

solicitirii
Operatorul есопоmiс Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului

operatorului economic

n conformitate сu art.69 alin.6 Qit.a) а legii |З|12015 privind achiziliile publice ,,autoritatea
contractantй nu ассерtй oferta iп cazul in care,, nu intrune;te criteriilor de calificare ;i seleclie"
Operatorul economic ,,Ecotransgrup" SRL пч а prezentat documentele obligatorii de calificare ;i
anume: DUAE, Gаrапliа pentru ofert1- in чаlоаrе de 1% din suma ofertei firё ТVА, Oferta tehnic1,
Сеrеrе de participare, Declaralia privind valabilitatea ofertelor, DecizielExtras de imegistrare, dovada
privind experienla similarй cel pulin 3 ani, Lista tehnicii/unitifii de trasnport репtru prestarea serviciului",
ceia се implicй aplicarea prevedirilor din articolul sus mentionat.

conformitate cu аrt.б9 аliп.б(lit.а) а legii IЗ1'l20|5 privind achiziliile publice ,,autoritatea
contractant1 nu ассерtй oferta in cazul in care,, nu intruneEte criteriilor de calificare qi seleclie"
Prin urmаrе, operatorul economic,,AsPR0{]0М" SR.L nu а prezentat documentul obligatoriu de
calificare;i апumе ,,garuntiapentru оfеrtй 10lо" precum Ei documentul се аr atesta experienla similarб
in ultimii 3 ani, ceia се implicй aplicarea prevedirilor din articolul sus mentionat.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizi{ii: -



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

" Ecotransgrup" SRL |,7.|0.2022 e-mail, SIA RSAP
" ASPRL){-'{.}},{" S R.1- l7.|0.2022 e-mailo SIA RSAP

Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului: -
Excep{ie - рrосеdчrf, de пеgосiеrй fйrй publicare la саrе nu se aplicй tеrmепчl de a;teptare

ractelor:

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat: - пu se арliсd
Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datй se completeazl doar

iп cazul iп care la рrосеdчrа de achizilie publicй аu fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a incheiat
fos iterii dсопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru саrе au fbst ap]icate criterii de durabilitate

Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile
(achizilii verzi)?

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

Codul СРV al lotului/loturilor pentru care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

рriп prezeпto dure de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de a;teptmre репtru iпcheierea
сопtrасtului,/сопtrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехсерtftпd cazurile prevdzmte de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile рuЬliсе ), рrесum ;i сd iп cazul dерuпеrii coпtestaliilor qi/sau
receplioпdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, acestea аа fost ехаmiпаtе ;i solulioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmй, grupal de lucru репtrа achizi|ii сопjirmd corectitudinea desfisurdrii procedarii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопdчсйtоrчl grupului de

sеmпаrеа соп
In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai mic1 decit pragurile prevйzute la art,2

J б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

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

п 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in care чаlоаrоа estimatй а contractului
este еgаlй sau mai mare decflt pragurile
prevйzute la art. 2 аliп. (З) al Legii nT. 1З1 din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice

П11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

DдЕд.ýI
MoýNTAGA"
/л -ъ,,

XQ,oo,uoo9K!%-#
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.01 din 17.10.2022 .  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primăria s.Păpăuţi, r-nul Rezina 
Localitate s.Păpăuţi, r-nul Rezina 
IDNO 1007601007712 
Adresa r-nul Rezina Primăria  s.Păpăuţi 
Număr de telefon 025477236 
Număr de fax 025477238 
E-mail oficial  primaria.papauti.58@mail.ru 
Adresa de internet MTender 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Bulgac  Stela 025477238,069123075 
primaria.papauti.58@mail.ru 

 
2.Date cu privire la procedura de atribuire: 
 
Tipul procedurii de atribuire aplicate vCererea ofertelor de prețuri  □Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:-- 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări v 

Obiectul achiziției Renovarea reţelei de iluminat public din 
sat.Păpăuţi,r-nul Rezina 

Cod CPV 45316110-9 
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-1663157216216 
Link-ul:   achiziţii.md 
 
Data publicării: 14.09.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1498676,10 
 
 

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) 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663157216216


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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5.Până la termenul-limită (data  22.09.2021, ora 0:00), au depus oferta  5  ofertanți: 
 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1.  CVR-ELECTRO 1006600002447 Viorel  Sajin 
2.  MAXCOSM PRIM 1009600028556 Turturică Angela 

3.  TANDEN-PRIM SRL 1010600031350 Denis Hlevnoi 

4.  FCI "Capital" SRL 1003605002810 Igor  Galciuc 

5.  SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii  Rotari 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

CVR-
ELECTRO 

MAXCOSM 
PRIM 

TANDEN-
PRIM SRL 

  

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

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

nu corespunde prezentat nu corespunde     

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

 

 
Formularul standard  
al  Documentului  Unic  
de  Achiziţii European 
 

nu corespunde prezentat nu corespunde     

Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat prezentat nu corespunde     

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat 

prezentat prezentat nu corespunde     

Ultimul raport financiar 
vizat și înregistrat de 
organele competente 

prezentat prezentat nu corespunde     

Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică 

prezentat prezentat nu corespunde    

Oferta financiară nu corespunde prezentat nu corespunde     



Devizul de cheltuieli 
(Formularele 3,5,7) 

nu corespunde prezentat nu corespunde     

Garanția pentru ofertă 
(1% fără TVA din 
valoarea ofertei) conform 
anexei nr.9 

nu corespunde prezentat nu corespunde     

Grafic de executare a 
lucrărilor, conform 
Anexei nr. 10. 

nu corespunde prezentat nu corespunde     

Declarație privind 
valabilitatea ofertei, 
conform Anexei nr. 8 

prezentat prezentat nu corespunde     

Declarație privind 
experiența similară, 
conform Anexei nr. 12. 
sau Declarație privind 
lista principalelor lucrări 
executateîn ultimul an de 
activitate, conform anexei 
nr.13 

prezentat prezentat nu corespunde     

Declarație privind 
dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului, conform 
Anexei nr. 14. 

prezentat prezentat nu corespunde     

Declarație privind 
personalul de specialitate 
şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru 
implementarea 
contractului, conform 
Anexei nr. 15. 

nu corespunde prezentat nu corespunde     

Certificatul de atestare 
tehnico - profesionala a 
dirigintelui de șantier, 
autorizație a 
electricianului autorizat 

nu corespunde prezentat nu corespunde     

Perioada de garanție 
asupra lucrărilor 

prezentat prezentat nu corespunde     

Perioada de garanție 
asupra corpurilor de 
iluminat 

prezentat prezentat nu corespunde    

Garanția de buna execuție prezentat prezentat nu corespunde     

Declarația privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 

prezentat prezentat nu corespunde     



situația condamnării 
pentru participarea la 
activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări 
criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani conform 
modelului aprobat prin 
Ordinul Ministrului 
Finanțelor nr.145 din24 
noiembrie 2020). 

(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 
Renovarea 
reţelei de 
iluminat 
public din 
sat.Păpăuţi,r-
nul Rezina 

MAXCOSM PRIM 913 153,41 1 + + 

CVR-ELECTRO -- -- -- -- 

TANDEN-PRIM 
SRL 

-- -- -- -- 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu 
specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul 
necorespunderii) 
8.Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  
 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

23.09.2022 CVR-ELECTRO Preţul anormal 
scăzut,data copletării nu 
corespunde cu data 
semnării DUAE,la 
devizul local de resurse 
sunt abateri mari 

Nesatesfăcut,sunt abateri de la 
legislaţie 

23.09.2022 MAXCOSM PRIM Preţul anormal scăzut Corespunde legislaţiei în vigoare şi 
respectăcadrul legislative şi 
normativîn vigoare  

23.09.2022 TANDEN-PRIM SRL Preţul anormal scăzut Nici un răspuns 
9.Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
CVR-ELECTRO Nu corespunde cerinţelor 
TANDEN-PRIM SRL Nu corespunde cerinţelor 
FCI "Capital" SRL Nu corespunde cerinţelor 
SRL Zepto Nu corespunde cerinţelor 
10.Modalitatea de evaluare a ofertelor: 



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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 
__________________________________                 

11.Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se 
vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 
 
12.Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport 
calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
14.În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
 Renovarea 
reţelei de 
iluminat public 
din 
sat.Păpăuţi,r-
nul Rezina 

MAXCOSM 
PRIM 

1 913 153,41 913 153,41 1095784,098 

 
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  

CVR-ELECTRO 28.09.2022 cvrelectro@gmail.com 
MAXCOSM PRIM 28.09.2022 nicolaie.ciubuc@gmail.com 
 

                                                                                                             
TANDEN-PRIM SRL 

 

28.09.2022 tandenprim@mail.ru 

FCI "Capital" SRL 
 

28.09.2022    capital07@mail.ru 

 
SRL Zepto 

28.09.2022                                                                                                                    
zeptosrl@mail.ru          
 

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

 
16.Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

v6 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/acordul
ui-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

MAXCOSM 
PRIM 

 
26 
 

17.10.2022 

45
31

61
10

-9
 

913 153,41 1 095 784,098 31.12.2022 

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

 

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



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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii  

 

Bulgac  Stela                                                                             

                                          

 

 

 

 

 
 















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului_cac1m
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 0t din.. 28.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Primaria N
ublica X4oldova r-ul Floresti

I 007601008498
r.Floresti s.
025 0s2368

Br"rlgac Elena 25 0 523 68 I 06907 5 I 60

2. Date cu privire la procedura tle atrilruire:

ElCererea ofertelor de prelui rlicitalie deschisd

Nr:

BunuriElServicii I Lr-rcrdri

Procurarea bunurilor
30200000- 1

1663065398125
Link-ul ;httos://ach i ziti i ublic/tender/2 I 062i I 2
Data public[r.ii:13 mbrie 2022
o achizitii.md; n M eJicitatie.md; ;tt.n,ter.-d
rDa nNu

Anun! de intentie publicat in
BLP (dupd caz)

ul:TENDER.COV.MD/ROSySTEM/FILES/DA220 
I I \R.5r

2.PDF

@
tr
tr

Tehnici qi instrumente ,p..ifi..
de atribuire

:Acord-caclru lSistem Ainamic ae ichiritie :f ici-;=clcctronica :Clalos elecrron ic

Denumirea autoritltii contracrante

Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenunte, teteibn,

Tipul procedurii de a trib uire

Procedura de achizilie repetati

Tipul obiectului contractului de
acordului-cadru

Obiectul achizitiei

Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (in cazul aplicdrii altor

oceduri decdt licitalia deschisd
Procedura de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental

Platforma de achizilii publice

Procedura a fost inclusd in
planul de achizifii publice a
autorititii contractante

Data:



(dupd caz)
Sursa de finanfare MnBuget de stat; nBuget CNAM; oBuget CNAS; osurse

exteme; trAlte swse: [Indicayil
Valoarea estimatl 1ei, ldrd TVA) 252452.00.LE1

3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care au fost solicitate clariJicdri)

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

6. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate d€
citre operatorii economici:

Data solicitdrii clarilicirilor 14.09.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului Anexarea fotografiilor pentru scaun,scaun de

birou,scaun pentru sala festiva sau specificatiea
tehnica

Data transniterii 14.09.2022

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

[Indicali sursa utilizald ;i data publicdrii]

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

[Indicali numdrul de zile]

5, Pind la termenul-limiti (data 20-, ora :J, au depus oferta _ ofertanlit
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/

administratorii
l. SRL Mob Lumina 1014611000895 Anastasova Mila
', SRL Novac Park 1019600055179 PIesca Mihail

Denumire document
I)enumirea operatorului economic

SRL Mob
Lumina

SRL Novac Park Operator
economic 3

Operator
economic n

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

Propunerea tehnicd ptezenlal prezental
Propunerea financiard prezenlal prezentat
DUAE prezentat prezenmt
Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezenlat prezenlal

Scrisoare de garanlie
bancard

prezentat prezentat

Cerere de participare prczentat prezental
Declaralie privind
valabilitatea

p€zeo.tal prezentat



GaranJia pentru ofertd
- 1 o/o din valoarea
ofertei fErd TVA

prezentat prezentat

Specificatii tehnice prezenmt prezenrar
Specificatii de pret prezentat prezentat

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

Document 1

Document n

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* In cazul utilizdrii licituliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se va consemna prin; ,,*" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinlele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-
a solicitat:

7. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

cali{icare

Corespunderea
cu specifica!iile

tehnice
Mobilier SRL Mob Lumina 127 166.63 lLot

utilaj e SRL Novac Park 121450.0 2Lot

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9, Ofertanlii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot tr
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot 1i atribuite aceluiaqi ofefiant: [lndicali]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut Mo
Costul cel mai scdzut 0
Cel mai bun raport calitate-prel -
Cel mai bun raport calitate-cost tr



1fn'cazul in tare fn carirul pro,ceclurii tle a*ib,uire sunt anrjlle mai murte criterii cre atribuire, se vorrnarca toate criteriile tJe atribuire aplicate Si clenuntirea.i,ur,,o, o7rrrn,11

12. InformaJia privincl factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturik
,ou rrt,ii b,rri;;";;;;,;';::::0ctuJost alribuite rn baza *iteriitor: cet mai bun raport caritare-pre1

Denumire factorul n
13. Reevaluarea ofertelor:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti
ur economic I

ur economic n

Slotivul .eet.alui"ii oFrtelo"

----__-19. tn urma examiniri, evaludrii si n^----;-:: ^.- - ,decis: '--' ' *'-'rii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
Atribuirea contractului de achizilie publicd./acordului_cadru:

I Denumirea

I lotului
I.-
lProcurarea
mobilierului
Procurarea
util4iilor

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate pi
unitate de
mdsuri

Pre(ul unitar
(frrn TVA)

127166.63

r21450.0

Preful total
(mrn TVA)

t27166.63

121450.0

Preful total
(inclusiv
TVA)

152600.00

r45740.0

SRL Mob
Lumina
-_:-SKL Novac
Park

lLot

2Lrt

Anularea procedurii de achizilie publicd:

tn temeiul art.7 | ahn. lir

Argumentare;

15. Informarea operatorilor €cono- ;n;,r^"-_-ts,,," *rupului de lucru puntru u"ffiDenumirea operuio"uiil
Mo dalitarea d;G;mitere

SRL Mob Lumina
Mobtuminat 6mailruDO16Ot)il

SRL Novac park e-mail, telefon
27.09.2022

no vap a rkcomp anrcgnnit. co m06 n0 U S s
(,!:*::1,:"oper.a/ori/oreconomiciimptica!iinproceduraono,,,o,,,.7
,::l! 

lr,n|*.""!izilii se ,eataeozd in conformit*l' ,, ,rrl-1r-_?,,:,u-!,*: !r:r:" cteciziite gruputui dezutJ privind achiziriile pubticel 'eaertte art. 3I al Legii 
"r. tSi'ain S iutie



16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:
cazul in care valoarea estirnatA a contractrilui

esle mai micii decdr pragurile previzure la arr, 2
ann. (r) al Legiiff. l3ldin3iuJie20l5

itiile publice

lo zue rn cazul netransmiterii comunicarii
loace electronice qi/sau fax a

^--L4ll 6 ztle in carrl rrunsrnir.ri[o-r*i.a,i
iloace electronice 5i/sau fax c;-rr-rr"-

L -.r I I z e ln caTut netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice si/sau fax trcazul in care valoar.ea ertirnuta a contractului

este egalA sau mai mare decdt pragurile
l.:ypr. ta art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile pubtice

Denumir
ea

operator
ului

economic

treprinde
rea:

Cu capital
autohton,/
Cu capital

mixt/asocier
e/

Cu capital
striin

. Numirul
$i data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadru

ftrI TVA inclusiv
TVA

31.12.2022

31.12.2022

" :::",;T::::,:;:";::"::*:ti:p::"yrice durubire (achizitii verli) (r.tltyic1ayn s.e,cctmpteteazd doar in
contract/contra(:te *_.,, ,^,,1,i*,lli.!..y^!lro ", t1r, ,nli-cate literii tte cluruttt iri ;i ,_f,in"nuiatcontract/contracte pentru lot/loturi pui,ru,nro uri nr,r":;,;:;:""::,:::.',,":^q:ruo,ttt:.ate ;). e/ i,!q,c .rrr.trr u( uura, tlalc):

Au fost aplicate criterii
verzi)?

pentru achizi{ii publice durabile (achizitii

YulguI:u de achizitie cu TVA din conaract/ conlracte alot ului/lot urilor pentru care au fosr aplicare;;;;i;"-durabilitate (lei MD)r (indicayi surna cu WA1

Codul CPV al lotului/loturilor
tle durabilitate: pentru car€ au fost aplicate criterii

Criteriul de atribuire pentru lorul/loturile penlru care au fostaplica te criterii de rlurabilitate: Prelul cel mai scdzut .
Costul cel mai sciizut a
Cel mai bun raport colitate_prel D



Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de asteptare pentru tncheietza
contractului/contractelor indicate a fost rcspectat (excepftnd cazurile prevdzute de afi. 32 alin, (3) aI Legii w.
I3l din 3 ialie 2015 privind achizitjile publice ), precurh qi cd in cazul depunerii contesta(iilor {i/sau
rccepliondrii rapoafielor de monitorizare, aceastea au fost examinate li solu(ionate'

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdturdrii procedwii
de dchizitie,fap, pentu care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Conducatorului grupului de lucru pery

Ceban Serghei

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

ddan*- E'zaht',



DARE DE SEAMA

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

I
tr
n

Nr. MD-1661178286506{ 2 din l7 '09'2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

benumirea auto riti{ii con!I4g!3n!g
Localitate
IDNO
Adresa
Numdr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
A.lraco de infernef

fP. f,.f. "Al"xand. Ptqkin" *
or. Ungheni 

-
1 01362000 I 028
MD-3600, str. Decebal, 36,4.

0236-23596
'-

Itpuskin 1 9(@gmail.com
.-

lMoroi Liudmila, 023 6 -23 5 9 6

ffi.eturi nlicitalie deschisd
tiput pto."durii de atribuire aplicate

Procedura de achizi
Bunuri r Servicii n Lucriri n@contractului de

ac hizitie/aco rd ului-cad ru
Produse alimentare

ffii/temeiului Privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor

Nr: 21062082ffiva indica din cadrul
p or t a I u I u i guv e rn am enl al www' m t e n der' gov' m d ) tirk*t, 

""d*b3wdp1 
-MD- I 66117 8286506

Outa puUtit 6rii 22.08.2022 ora 78:03

Platforma de achizifii publice utilizati
@tinBAP (dupdcaz)

ffi dinamic de achizilie rlicitafie
electronicd nCatalog electronicT.htt.t $t tttt.umente specifice de atribuire

@ cNAM; nBuget GNAS; rSurse
externe; lAlte surse: FndE!!!Sursa de finanlare

Vulou."u estimati (lei, Jdrd TVA)

Oata soticitArii clarifi cirilor
ljenumlre4 u[rEl arlrrr urur Elurrvrrrr!
-*-ninri q snlinitirii de clarificare

nfi q risnrrnsului
Data transmiterii

I



4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(se va completa in cazul tn care aufost operote modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

c[tre operatorii economici:

D^-'.-n+rrl *ndifici riln
flndicayi sursa utilizatd Si data publicdrii],;::;:::,r"BAP/artemi jroacerordeinrbrmare

Termen-limit[ de depunere 9i deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
[IndicaSi numdrul de zileJ

5. Pfln[ la termenul-limiti (data 27.08.2022, ora 9:00), au depus oferta 5 ofertan{i:

Nr. Denumirea oPeratorului economic TDNO Asociafii/
administratorii

1003602161429
ANGHELUTA
GHEORGHE1. SA "Lactis"

1002600024308 IONITA SERGIU1 r/.C CPT (tT qnrnnl"
1002602006326 VIOREL CIBOTA

3. SA "Incomlac
FALINCIUC CRISTINA

4. QDT ' A li--Tnfqlt' 1014600000e12
r003409006027 DANILEICO IVAN

SRL "Danova-Prim

Denumirea opel4lqIglg! Jgg4elq:e
Denumirc
document

SA "Lactis" ICS SRL
"LaDmol"

SA "Incomlac" SRL'Alim-
Total"

SRL "Danova-
Prim"

u"c"t*,tt** ce c(,nslrturE urtsr ra
(Se va consmna prin: prezentat' neprezerytat, nu corespunde)

Propunerea tehnicl orezentat prezefiat prezenlat prezenlat orezentat

Propunereafinanciard pfezenlat Drezental prezefial ofezefiat prezental

DUAE prezentat Drezentat prezental rrezentat Dtezental

Garan(ia pentru
oferta
6uod caz)

Documente de calificare
Se va consmna Pfm: Prezenlat, neP

Formularul ofertei
DUAE

+ + + + +

Informalii'generale
desore ofertant

T + + + T

Dovada inregistrlrii
nersoanei iuridice

+ + f + +

Certificat de atribuire a
contului bancar

-t + + + T

Raportul ftnanciar-pe
anul 2020

+ -i -r + +

Specificalia de pre! (F + + + + +

f;necificatia 
tehnicd (F T + + + +

Certificat de
conformitate

+ + + + +

Certificat lipsa
datoriilor

+ + + + +

Certificat de
inof,ensivitate

+ + -r + +

Pasatort sanitar al
transDort

+ + + + T



(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prercntat, neprezentut, na corespunde (in cazul
cdnd documentul a.fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* In cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformayio privind "Corespunderea cu cerinlele de calificere" Si "Corespunderea cu specfficaliile
tehnice ", se va consemnq prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn 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 respinqi/descalifica{i:

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

Denumirea
Iotului

Denumire4
operatorului
' gconomlc

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA)+

Catrtitate si'on U*
mfrSur5, -

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificarC

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniie
Lot I Lactis SA 77714.65 + + +

ICS Laomol SRL 77714.30 + + +
SA "Incomlac" 9r7 r7 .19 + 1- +

Lot2 SA Lactis 17383.33 T + +
Lot 3 SRL"Alim-Total" 58203.96 T + T

Lot 4 SRL"Alim-Total" 9087.4s + + +
SRL "Danova-Prim" 7794.95 + + +

Data
solicitirii

Operatorul econornic Informafia solicitatl Rezmatul,rispunSUlui operatorului
economlc

Denumirea operatorului economic Motivul resninperii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot {
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica{iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut {
Costul cel mai scbzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i:



(Se va completa pentru loturile care au fo,st atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:
(se va completa in cazul fn care ofertele aufost reevoluate repetat)

Motivu I reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizigie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

In temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

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

Denum re factorul 1 Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Preful unitar
(fnrd TVA)

Preful total
(fnrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lot 1 produse
lactate

ICS "Lapmol"
SRL

77714.30 83931.36

Lot 2 branza cu
cheag tare

SA "Lactis" 17383.33 20860.00

Lot 3 crupe,
paste,
conservaturi,
condimente

SRL "AIiM-
Total"

58203.96 68712.90

Lot 4 ulei SRL "Danova
Prim"

7794.95 93s3.00

Total 161099.54 192186.66

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii;
Den umirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA'ol,actis" 05.09.2022 SIA RSAP. e-mail.'
ICS "Lapmol" SRL 0s.09.2022 SIA RSAP, e-mail
SA "lncomlac" 05.09.2022 SIA RSAP. e-mail.
SRL'Alim-Total" 0s.09.2022 SIA RSAP. e-mail.
SRL "Danova-Prim" 0s.09.2022 SIA RSAP, e-mail

t+



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

lucru pentru achizilii se realizeazd in ionformitate cu prevederile art. 3t at Legii nr' l3l din 3 iulie

201 5 privind achiziliile publice)

(serectali termenur de aEteptare respectat. Carcurarea termenelor prevdzute -de 
Legea nr. I3I din 3

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

cu prevederite TITLuLut iv Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al codului civil al Republicii

Moldovq).

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

lg. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se comitleteazd doar tn

cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tncheiat

contrqct/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durobilitate)z

I e "il"ir* zul transmiterii comunicbrii prin
miiloace electronice $i/sau faxn" ct"zut lt "".e 

valoateaestimatS a contractului este

mai mic6 dec6t pragurile prevdzute la att' 2 alin' (3)

al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile - 11 "it" lt ""^Cetransmiterii 
comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau faxrl
ffiiterii comunicdrii Prin
miiloace electronice Ei/sau faxniffi estimatd a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile Prevbzute la art' 2

utin. (:) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

d tA ri6 in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice qi/sau faxn

Cod
'cP
v

Valoarea contractului Termen de
vatabititatC ,

contractulu
i/acordului-

""Oru

Denumirea

"::":*."

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Numirul
;i data

contractului/acord
ului-cadru

ICS
'oLapmol"
SRL

Cu capital
striin

53
12.09.2022

15 80

900
0-6

77714.30 83931.36
31.12.2022

158
0000
0-6

17383.33 20860.00
31.1,2.2022SA

"Lactis"
Cu capital
autohton

55
t2.09.2022

SRL
"Alim-
Total"

Cu capital
autohton

54
12.09.2022

158
0000
0-6

58203.96 68712.90
31.12.2022

SRL
t'Danova

Pdm"

Cu capital
autohton

56
t2.09.2022

158
0000
0-6

7794.95 9353.00
3r.12.2022

lXjn "Ottcatecriteriipentru 
achizi{ii publice durabile (achizilii

- ----t'

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate Qei MD):

(DA/NU)

(indicqtisuma cu TVA)



Prin prezenta dare d-e seamd, grupul de lucru declard cd termenul cle aqteptare pentru incheiereacontractului/contractelor indicate afost re-spectat (exceptdnd cazurile prevdzute'ai art.32 atin. (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite'public'e 1, pr""i* E-i cd tn cazul depunerii contestayiilor Ei/saurecepliondrii rapoartelor de monitoriTare, aceastea aa jost exum,inate qi soluyionie.

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea des/dgurdrii proceduriide achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere 
"on1orm 

pievedirilor legale in vi|oare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice   □  
de încheiere a acordului-cadru                           □ 

de anulare a procedurii de atribuire              □ X 
 

Nr. 18 din 18 octombrie 20222    

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1007601010323 
Adresa Bd. Ștefan cel Mare, 83 
Număr de telefon 022-22-31-07 
Număr de fax 022-22-81-10 
E-mail oficial  ap.dgaurf@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Colodroțchi Nina 
ap.dgaurf@mail.ru 

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

Bunuri □  Servicii X  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de Integrare a Sistemului informațional 
geografic de nivel local (GIS Local) cu Sistemul 
informațional unic pentru gestionarea și eliberarea 
actelor permisive (SIA GEAP) în mun. Chișinău 

Cod CPV 72200000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile 
publice din 03.07.2015 

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

Nr.:21062443 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-
b3wdp1-MD-1661767778734?tab=contract-notice 
Data publicării: 29.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată Achiziții.md  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: nr.3 din 14.01.2022 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/ 
2014/bap_nr_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

-  

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 708 300,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
mailto:ap.dgaurf@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661767778734
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661767778734
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%202014/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%202014/
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  

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

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

 
5. Până la termenul-limită (data 20.09.2022, ora 12:00), a fost depusă 1 (una) oferta, după cum 

urmează: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
IDNO Asociații/ 

Administratorii 
1. „GEOFIX SOLUTIONS” S.R.L. 102100036560 Crăciun Nicolae 

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

de către operatorii economici:  

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„GEOFIX SOLUTIONS” 
S.R.L. 

 

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

 

Cerere de participare  Prezentat  

Declaraţie privind valabilitatea ofertei  Prezentat  

DUAE Prezentat  

Garanția pentru ofertă 1% Prezentat  

Specificații tehnice Prezentat  

Specificații de preț  Prezentat  

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

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat  
Certificat de atribuire a contului bancar  Prezentat  
Ultimul raport financiar înregistrat la Biroul Național de Statistică Prezentat  

Certificat de efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări sociale  

Prezentat  

Statut juridic: 
Companie specializată în elaborarea soluțiilor informatice SIG 

Prezentat  

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, completata conform Anexei nr.12 din 
Documentația standard. Compania va deține cel puțin trei 
experiențe similare de dezvoltare a sistemelor SIG pentru 
administrația publică locală, confirmate prin semnătura 
electronică.  
(Prestările serviciilor executate se confirmă prin prezentarea 
copiei contractului și a documentelor confirmative privind 
executarea acestuia)  

Prezentat 

 

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului respectiv, completată conform Anexei Prezentat 
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nr.14 din Documentația standard, confirmată prin semnătura 
electronic.  
Ofertantul va pune la dispoziție o echipă formată din cel puțin doi 
specialiști în domeniul tehnologiei informaționale SIG. Echipa 
propusă trebuie să posede competențele și experiența generală și 
specifică necesară îndeplinirii în totalitate a sarcinilor prevăzute 
în cadrul Caietului de Sarcini. 
Cerințe minime față de echipa de proiect: 

 Manager de proiect  
Experiență similară în coordonarea elaborării a cel puțin 3 soluții 
SIG similare pentru administrația publică locală. 

 Expert-cheie SIG 
Experiență similară în elaborarea a cel puțin 3 soluții SIG 
similare pentru administrația publică locală. 

Prezentat  

Graficul de prestare a serviciilor Prezentat  
Informaţii privind asocierea  Nu este cazul  
Lista subcontractanţilor şi partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia 

Nu este cazul 
 

Angajament terţ susţinător financiar  Nu este cazul  
Declaraţie terţ susţinător financiar  Nu este cazul  
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economic 

Nu este cazul 
 

Declarație terț susținător tehnic Nu este cazul  

Declaraţie terţ susţinător profesional  Nu este cazul  

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

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:  

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)*, lei 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de Integrare a 
Sistemului informațional 
geografic de nivel local 
(GIS Local) cu Sistemul 
informațional unic pentru 
gestionarea și eliberarea 
actelor permisive (SIA 
GEAP) în mun. Chișinău 

„GEOFIX 
SOLUTIONS” 
S.R.L. 

700 000,00 1 buc. + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 
Denumirea operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru un singur 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: Nu este cazul 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun 
raport calitate-cost)  

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis:  
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: Nu este cazul 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură  

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 
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Anularea procedurii de achiziție publică:  
 
În temeiul Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 art.71 alin. 1 lit.g)             
 
(1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de 
achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: g) există abateri grave de la prevederile 
legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin 
abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau 
finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în 
imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor 
prevăzute la art. 7. 
 
Argumentare:  A apărut necesitatea de modificare a caietului de sarcini. 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
„GEOFIX SOLUTIONS” S.R.L. 18.10.2022 E-mail 

 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 
 
   16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: Nu este cazul 
 

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

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

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului 

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital  
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

GRIGORIȚCHI Andrian 

 

 
 

 
 



tt?()dL,l_tilt

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului_cadru D
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 22 din t8.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantjl:

Denumirea auto ritl(ii contractante InSOeCtoratul Genernl nentnr Qit,'ot;; .l- t I
Localitate mun. Chi$indu, str. Gh. Asachi,69. R. MoldovaIDNO l 00669 I 000543

Fun. Chi$indu, str. Gh. Asachi, 69. R. Moldova

achlztt'rt(Adse.md

Adresa
Nr-I" d. t.l.frl
NumIr de fax
E-mail oficial
Aufesa ue tnlerllet www.dse.md
Persoana de contact (nume, pi*r*qiLf*,
e-mail)

Vasilii Bodarev

2. Date cu priJvire la procedura de atribuire:

Tipul proceduriii de atribuire aplicate n Cererea ofertelor de preluri V Licitalie Oeschisa
n Altele:

rrocedura de achizitie repqtati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru
Obiectul achiziti
Cod CPV
Expunerea ,
alegerea procedturii de atribuire O; cazul
aoli c dr i i al t or pr t gg4!I4g9qt I i c i t a{ i a de s c h i s d)

tsunun V Servicii I Lucrdri n

lpgmogen
35 I 00000-5 l

Procedura de atr.ibuire (se va indica dirrad*l
p or t al ul ui guv e r n am e nt al www. mt e nder. gov. md)

Nr.
ocds-b3wdp1-MD-1 0301
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro I public/tende r l2l 0633 4 4 llotl
11599748t
Data public irii: 09.09,2022

Platforma de achLizi{ii publice,rtilir"ti V achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

Tehnicisiinstrurm
(dupd caz)

Anun{ de intenfie publicat i"B'1lp (dupd *4 Data:16.09.2022
Link-ul: -
https : //tender. gov. md/ro/s1,ste rn/fi I e s/bap/2 0 I 4 /ha
p nr 73 2.pd[
nAcord-cadru {-l Sistem dinamic rle achizitrc
nLicitatie electronicd lCatalog electronic
V Buget de stat; nBuget CNAM; oBuG.t CNAS;
qlqrye exteme; oAlte surse: flndicatil

Sursa de finan{at.e

Valoarea estimat[ (ei, fdrd TVA I 300 000,00 MDL

1



3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuire: Nu au fost.

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

4. ModificIri

(Se va completa

operate in documenta{ia de atribuire: Nu au fost.

cazul tn care aufost operate modificdrii)

findicali sursa utilizatd Si data publitatiil

5. PAnI la enul-limitr (data 30.09.2022, ora 09:00), au fost depuse 2 oferte:

6. Informafii
de citre o

(Informayia prt
documentalia de

rivind ofertele depuse qi documentete de catificare si aferente l)t.tAU prezentareratorii economici:

denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele clin'ibuire si se va consemno prin: prezentat, neprezentot, nu corespunde (in cazul

torului economic
a solicitirii de clarificare

Data transm

/alte mijloacelor de

depunere qi deschidere a pndica{i numdrul de zileJ

umire ofertant Asocia[ii/ad min istratorii
AL-LUX" S.R.L. 10026000s0071 Misnei Ilarion

r 003600068776 Grosu Victor

cdnd documentul

7. Informa{ia

fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor ie calificare))

rivind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

fIrI TVA

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespundere
a cu cerinfele
de calificare

Corespunder
ea cu

specifica(iile
tehnice

Spumogen S.C.,,RODITAL-
LUX" S.R.L. 986480.00 25960 kg + +

* in cazul utilizdr
(Informafia privir,
tehnice" , se vo c(

8. Pentru eluci
cu cerin(ele
scizut) s-a s

licitaliei electronice se va indica prelul o/brtei./inale
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" si "corespunderea cu

'semna print ,, r " tn cazul corespunderii Si prin ,, -,' tn cazul necort

area unor neclaritili sau confirmarea unor date privind coresl
tabilite in documenta{ia de atribuire ('inclusiv lustificarea pre{r
licitat:

specificaliile
zspunderii)

lunderea ofertei
ului anormal de

Data solicitirii,ularifi clrilor

E{punerea succintl a rlsnunsului



Data solicitlrii 06.10.2,022
rului economic S.C.,,RODITAL-LUX" S.R.L.

Expunerea ntI a solicitlrii de clarificare Confinnarea relafie de colaborare cu produc[torul.
Confirmarea tipului vaselor de transportare a
spumogenului.
Clarificare pe marginea Certificatelor de
conformitate/calitate

Expunerea su

Motivul respinqerii/descalificlrii

rii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1

RdspunLs in termen.
A prezentat Scrisoare de confirmare de la
producitor
A prezentat Ei confirmat informalia cu privier la
tara in care va fi transportat spumogenul. butoaic
de 220 ke.

9. Ofertan{ii inqi/descalifica{i: Nu au fosr

10. Modalita de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare tr
loturi cumulate VPentru mai m

Pentru toate ile n
Alte limitdri pri num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: findica;iJ

loturi:Justificarea deci i de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul atribuire aplicat:

V
tr

calitate-pre{ a
calitate-cost n

n cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
ile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

rivind factorii de evaluare aplicafi: Nu se aplicl

(Se va completa
prel sau cel mai

13. Reevalu ofertelor: Nu se aplicl

cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetot)

Preful cel mai
Costul cel mai
Cel mai bun ra
Cel mai bun

(in cazul tn care
indica toate crite

l2.Informa(ia

ntru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-
n raport calitate-cost)

(Se va completa

Total
Denumire factoru I lPonderea
Denumire factoru n lPonderea



depuse in cadrul procedurii de

Atribuirea tului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Preful tota,l flri
TVA

986480.00

Anularea procec
In temeiul art. 7

ii de achizilie public6: Nu se aplica

Argumentare:

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

De pe adresa electronic[
achizitii@dse.md Ia adresele
electronice
Grozavu_an ge I a@,mai l. ru

icontract[r)mail.ru

(lnformareo
lucru pentru
2015 privind

ilor economici implica{i in procedura de atribuire despre tieciziile gruytului tle
ilii se realizeazd in conformitate cu prevederile qrt. 3l al Legii nr. l3t din 3 iulie

16. Termen de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali t de a;teptare respectat. Calculareo termenelor prevazute tie Legea nr. l-J I din 3
iulie 2015 prt achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teplare, se efectueazd in conJitrmitate
cu prevederile
Moldova).

14. in urma
atribuire

aminlri, evalulrii qi comparlrii ofertelor
decis:

Denumirea operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de mIsurI

S.C. ,,RODITAL-LUX''
S.R.L. 25960 kg

Data transmiterii Modalitatea de transrnitere

S.C.,,RODITAL-
S.R.L.,,POLI

X" S.R.L. Ladata de 11.10.2022 prin
scrisoarea nr. 19 I 10-17 97

n cazul in care

alin. (3) al Legi
achiziliile publ

.loarea estimatd a contractului
pragurile prev6zute la art. 2

nr. 13l din 3 iulie 2015 privind

V 6 zile in cazul transmiterii comuniciirii prin
loace electronice silsau fax n

E I I zile in cazul netransmiterii comuniclrii
n mijloace electronice gi/sau fax n

este egall sau
prev[zute la a
iulie 2015 pri

aloarea estimatd a contractului
ai mare decdt pragurile
2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3

achizitiile publice

tr I I zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
tr l6 zile in cazul netransmiterii comunicarii

n mijloace electronice si/sau fax r

'LULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile onrsrate

Denumirea lbtului

Spumogen

Denumirea operatorului
economic



17. Contractirl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numtrrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

r:adru

_t . [.]0tlS.C.,,RODITAL-
LUX" S.R.L.

Capital
autohton I l5 18.10.22 35 I 00000-5 986480.00 I t83776.00

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-o incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate r:riterii pentru achizifii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fcrst aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (l"dl""tl **r ru fVA)

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

Criteriul de atritruire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate
criterii de durabiilitate:

Prelul c'el ntui .:ttizut
('ostul cel mai .\cdzut t

Cel mai bun raporl calt

Cel mai bun raport calt

//'*l*L,/^,..
Conductrtfrul !rupului

(?,{%,..
il a*/-1, /Za-
delffrufentru achizifii:

tr--t
(Nume, Prenume)

L.$.

i.tate-nret a 
Iilate-cost. 
I

Prin prezenta dtre de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicute a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn casl depunerii contestaliilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizore, oceastea au fost exominate Si solulionate.

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii ltrocedurii
de achixilie,fopt pentru core poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

(Semnoturct)

inclusiv
TVA



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
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 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa MD-2011, str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 022 85-72-41
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail oficial imsp scp@ms.md
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail)
Serghei Ciobanu, 022 85-72-38, 
scpachizitii@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0Cererea ofertelor de prețuri nLicitație 
deschisă nAltele: [Indicați]

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 0

Obiectul achiziției Lucrări de reparație interioară a secției nr.l 
(de copii)

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-b3wdpl-MD-1662722176952
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063296/
Data publicării: 09.09.2022

Platforma de achiziții publice utilizată 0 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 nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; 0Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 781 205,76 lei

1

mailto:scp@ms.md
http://scp.md/
mailto:scpachizitii@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063296/


3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

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

[SIA RSAP]

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

[una zile]

5. Până la termenul-limită (data 23.09.2022, ora 12:00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „EDIF-CONSTR” SRL 1004600041406 Administrator: Vieru Maria

2. S.C.„ P.V.CONST-
SERVICE” SRL 1004600070745

Administrator: Gheorghiu Valeriu 
Asociații: Gheorghiu Valeriu

Țoi Alexandru
Beneficiari efectiv: Gheorghiu Valeriu

Toi AlexandruЭ

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

„EDIF-
CONSTR”

SRL

S.C.„
P.V.CONST-
SERVICE”

SRL

Opera 
tor 

econo 
mic

Operat 
or 

econom 
ic

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) prezentat prezentat

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

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Cerere de participare prezentat prezentat

2



Devizul de cheltuieli (Formularul 3,5,7) prezentat prezentat
Certificat de înregistrare prezentat prezentat
Extras actualizat de la Agenția Servicii 
Publice a persoanelor juridice neprezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică prezentat prezentat
Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor față de bugetul public național prezentat prezentat

Ultimul raport financiar prezentat prezentat
Declarație privind perioada de garanție a 
lucrărilor executate neprezentat prezentat

Perioada de mobilizare neprezentat prezentat
Anexele 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,211a
Documentația standard nr. 69 din 07.05. 2021 prezentat prezentat

Certificat ISO 9001:2015 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 
iotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Corespunder 
ea cu 

cerințele de 
calificare

Corespunder 
ea cu 

specificațiile 
tehnice

Lucrări de 
reparație 
interioară a 
secției nr.l 
(de copii)

„EDIF-CONSTR”
SRL 1 213 271,00 1 buc. - +

S.C.„ P.V.CONST- 
SERVICE” SRL 1 514 271,28 1 buc. + +

* 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

27.09.2022 „EDIF-CONSTR” SRL

Justificarea prețului anormal de 
scăzut; declarația privind perioada 
de garanție a lucrărilor; declarația 
privind perioada de mobilizare; 
extrasul actualizat de la Agenția 
Servicii Publice al persoanelor 
juridice.

Nu a prezentat.

3



03.10.2022 S.C.„ P.V.CONST-
SERVICE” SRL

Actele din cadrul documentației de 
atribuire solicitate în Anunțul de 
participare (p. 16), care lipsesc pe 
platforma electronică

A prezentat.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifîcării
Lucrări de reparație interioară a 
secției nr. 1
(de copii)

„EDIF-CONSTR” SRL

1. Potrivit art. 69 alin. (6) lit. d) al Legii nr. 131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice -„ofertaeste anormal 
de scăzută potrivit art. 70 ”.
Preț estimativ: 1 781 205,76
Preț propus: 1 213 271,00

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 0
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 0
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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
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Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Lucrări de 
reparație 
interioară a 
secției nr.l 
(de copii)

S.C.„ 
P.V.CONST- 
SERVICE” 

SRL

1 buc. 1 514 271,28 1 514 271,28 1 817 125,54

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

„EDIF-CONSTR” SRL
10.08.2022 e-mailS.C.„ P.V.CONST-SERVICE”

SRL

(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

0 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 TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere
••

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod 
CPV

Valoarea contractului Terme 
n de 

valabili 
tate al 

contrac 
tului/ac 
ord ului 
-cadru

..

Iară TVA

■ /'г- ' . .'-'л.: ■■- Л-

inclusiv 
TVA

ч ' ? " ' , s' '

s.c.„
P.V.CONST- 

SERVICE” SRL
21063296/1 18.10.2022 45200000-9 1514271,28 1817125,54 31.12.20

22

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

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

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

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

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

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

PAVLOV Iurie

6
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

                                                         Nr._06__din  18 octombrie  2022 18f 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria or Lipcani,r-nul Briceni 
Localitate Or.Lipcani 
IDNO 1007601004995 
Adresa Str.Gagarin,6,or.Lipcani,raionul Briceni 
Număr de telefon 0247-60-2-13 
Număr de fax 0247-60-2-13 
E-mail oficial  lipcaniprim@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

CaraionTamara,0247-61-3-56 

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 □  Lucrări X 

Obiectul achiziției Reparatia capitala a drumurilor locale din 
or.Lipcani,r-l Briceni 

Cod CPV 45233142-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21064496  
Link-ul:ocds-b3wdp 1-MD-1664257282777 
Data publicării: 27 septembrie 2022 

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

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

Nu s-au aplicat 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 789 860,00 lei 
 
 
 
 
 

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/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 10.10. 2022__, ora 10:00_), au fost depuse 2 oferte de 
2(doi)___ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. “Drumuri Briceni”SA 1003604005869 Ion Russu 
2. SC “Primaterax-Nord”SRL 1006602011124 Dumitru Brenister 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”Drumuri 
Briceni”SA 

SC“Primaterax-
Nord”SRL 

Operator 
economic n 

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

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

         prezentat               prezentat      

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

Cerere de participare prezentat prezentat  
Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentat  prezentat  
Scrisoare de Garantie Bancara prezentat prezentat  
Graficul de executare a lucrarilor prezentat prezentat  
Documentatia de deviz local aferente 
ofertei 

prezentat  prezentat  

Certificat  / Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extrasul din Registrul de 
stat a persoanelor juridice 

prezentat prezentat  

Declaratie privind experienta similara prezentat prezentat  
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Declaratie privind lista principalelor 
lucrari executate in ultimul an de activit. 

 
prezentat 

     
              prezentat 

 

 

Declaratie privind dotarile 
specifice,utilajul si echipamentul necesar 
p/u indeplinirea corespunzatoare a 
contractului 

 
prezentat 

 
prezentat 

 

Declaratie privind personalul de 
specialitate si/sau a expertilor 
propus/propusi p/u implementarea 
contractului 

prezentat prezentat  

Certificat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,atributiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

prezentat prezentat  

Aviz Agentiei p/u Supravegherea Tehnica prezentat prezentat  
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat  
Confirmarea detinerii laboratoarelor 
proprii autorizate si acreditate in modul 
stabilite sau a contractelor cu aceste 
laboratoare. 

 
prezentat 

 
prezentat  

 

Ultimul Raport Financiar prezentat prezentat  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
      
   Lot 1 
 
 
 
 
 

”Drumuri 
Briceni”SA 

661 465,34      1           +        + 
 
 

SC “Primaterax-
Nord”SRL 

769 623,98    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 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
         SC “Primaterax-Nord”SRL     Pret majorat 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru  lot intreg  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  
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14.În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de  

 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantita
te și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Reparatia capitala a 
drumurilor locale din 
or.Lipcani,r-l  Briceni 

   ”Drumuri         
Briceni”SA 

                                     
1lucr. 

    
        -                           

661 465,34 793 758,41 

 
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  

 „Drumuri Briceni”SA       11.10.2022                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). 
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17.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/acordu
lui-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

“DRUMURI 
BRICENI”SA 

 
103 
 

18.10.2022        45233142-6 661 465,34 793 758,41 31.12.2022 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice v
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.3 din 18.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante Primiria s. Carahasani, r-nul. $tefan -Vod[.
Localitate S.Carahasanio r-nul $tefan - Vodi
IDNO 1007601005316;
Adresa R-nul.Stefan-Vodi,s.Carahasani,str.A. cel Bun
Numir de telefon 02 42 - 42 -238 : 02 42 - 42 -2 43 z

Num5r de fax 0242-42-243t
E-mail oficial carahasani.primaria@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

0242 -42 -238 : 067 428695 ; Natalia Jidulea

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisl
Procedura de achizitie repetat[ (dupd caz) Nr.
Tipul obiectului contractului de achizifiei
acordului-cadru

Bunuri r Servicii I Lucriri v

Obiectul achizi{iei Renovureu relelei de iluminat public
satul Carahasani, r-nul, $tefun Vodd.

Cod CPV 45316110-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din-

cadrul portalului guvernamental
www.mtender-gov.m!D

Nr: 21062865
Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD 1 6623761 49908
Data oublic Frii: 05.09.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati V achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

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

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

Anun! de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data publicdrii: 02.09.2022in BAP nr.69
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizigie
nlicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are V Buget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
nsurse externe; n Alte surse:

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 2 462887,181ei;

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



4, (Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdti)

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarnrcare
Exnunerea succintd a rispunsului
Data transmiterii

5. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

1. PAni ta termenul-limiti (data 28.09.2022, ora 06:31), au depus oferta 2 oferttn[i:

2. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Rezum atul modificdrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicayi surso utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zile]

Nr. I)enumirea operatorului economic TDNO Asocia{ii/
administratorii

l. FCI..CAPITALO' SRL 100360s002810 Isor Galciuc
., ,,ZEPTO" SRL 1018600024415 Dmitrii Rotari

Denumire document
Denumirea operatorului economic

FCTo,CAPITAL"
SRL

Documentele ce constituie oferta
6e va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu corelpunclg)

Proounerea tehnicd Drezentat
Proounerea financiard nYezentlt
DUAE Drezentat
Garanlia pentru ofertd
(dund caz)

prezentat

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespufu
DUAE, semnat electrontc prezentat
Oferta semnat electron ic prezentat
Informa{ii generale
despre ofertant semnat
electronic

pfezentut

Cerere de participare
semnat electronic

prezentat

Declara{ie privind
valabilitatea ofertei,
semnat electronic

prezentat

Scrisoarea de garanfie
bancar5.,
semnat elecffonic

prezentat

2



Grafic de executarea a
Iucrlrilor. semnat
electronic

prezentat

Declarafie privind
experien{a
similarS.semnat electronic

prezentat

Declara{ie privind lista
principalelor lucriri
efectuate in ultimul an
de activitate., semnat
electronic

pfezentat

Declara{ie privind
dotlrile specifice,
utilajul gi echipamentul
necesar pentru
indeplenirea
corespunzdtoare a
contractului.Semnat
electronic

prezentat

Declara{ie privind
personalul de
specialitate propus
pentru indeplenirea
contractului. Semnat
electronic

prezentat

Lista subcontractan{ilor
gi partea/pirfile din
contract care sunt.
Semnat electronic

pfezentat

Devizele locale afernte
ofertei /formularul
3r517rcu specificafia
parametrilor tehnici in
caietul de sarcini. Semnat
electronic

prezentat

Certificat/Declzie a
intreprinderii/extras din
Registrul de Stat al
persoanelor
iuridice.Semnat elecffonic

prezentat

Declara{ie privind
garanfia de buna
execufie a
lucrdrilor.Semnat
electronic

prezentat

Certificat de efectuare
sistematicd a pldfilor gi
impozitelorocontribu{iilor
eliberat de lnspectoratul
Fiscal,valabil la data
deschiderii ofertelor.
Semnat electronic

prezentat

Certificatul de atestare
tehnico - Profesionali a
Dirigintelui de $antier gi
Autorizafie a
Electricianului autorizat.
Semnat electronic

prezentat

Declarafie privind
confi rmarea identitifii
beneficiarilor efectivi gi
neincadrarea acestora in

prezentat



situatia condamniirii
pentru participarea la
activit5{i ale unei
organizafii sau grupiri
criminale, pentru
corupJieo fraudl gi/sau
spSlare de bani. Semnat
electronic
Perioada de garan{ie
asupra lucrlrilor Min.5
ani.Semnat electronic

prezentst

Perioada de garan{ie
asupra corpurilor de
iluminat Min.3
ani.Semnat electronic

prezentat

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

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "CorespLtnderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii qi prin ,, - " ilt cazul necorespunderii)

4. 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 scizut) s-
a solicitat:

5. OfertanJii respinqi/descalificali:

Denumirea operatorului economic Motivul respineerii/descalifi clrii
ZEPTO" SRL Pretul mai mare a ofertei

6. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate tr

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorulur

economic

Pre{ul
ofertei

(ftr6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Renovarea
re(elei de
ilaminat

public satul
Carahasani,
r-nul, $tefan

Vodd.

FCT,,CAPITAL"
SRL

2122 095.34 I + +

Data
sollcttaru

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic



Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

7. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut v
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

8. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

9. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

10. in urma examinlri, evaluirii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
in temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

11. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

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

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economlc

Cantitate pi
unitate de
masura

Pre{ul unitar
(fnri TVA)

Preful total
(fnri TVA)

Prelul total
(ihclusiv
TVA)

Renovarea
relelei de
iluminat

pablic satul
Carahasani,

r-nul,
Stefan Vodd.

FCr,,CAPrrAL"
SRL

Deviz 2 rr2 09s.34 2122 095.34 2 546 514,41



Denumirea operatorului
economrc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

FCI,,CAPITAL'' SRL 30.09.2022 SIA RSAP, e-mail, Po\td'
,,ZEPTO" SRL 30.09.2022 SIA RSAP, e-mail, Po$td,

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

iuiru pentru ichizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

12. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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 achiziliile
oublice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax I

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egalS sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art.
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! 11 zile in cazlul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax I
3 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax I

(Setectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
'2015 piivind achiziliite publice, iiclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLryLLII IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

13. Contractul de achizitie / aco rd ul-cad ru incheiat :

14. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in

cazul tn 
"oru 

lo proredura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
ai

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
9r oata

contractului./
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/ac
ordului-cadruffirn TVA 

,

PRIMARIA
CARAHASANI FCI,,CAPITL"

SRL
Nr.45 17.10.2022 45316110-9 2 122 095,34 2 546 514,4r 31.t2.2023

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

(DA/NU)

*u*Ue achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (tei MD):

(indicati suma cu TVAI

codul cPV al lotului^oturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:



Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut =
Cel mai bun raport calitate-prel =
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de aqteptare penfiu incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru pentru achizilii conjlrmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoarc.

Conducitorul grupului de lucru pentru

CIOBANU Oleg W
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice � 

Nr.1 din 18 octombrie 2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 337 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Elena Samoila-Lungu, 
email: elena.samoila-lungu@bnm.md 

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

Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată  
(după caz) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651727064623 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri �    Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Tehnică de calcul și echipamente periferice - 
REPETAT 

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-1662556601665 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063092/ 
Data publicării: 07.09.2022 

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

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-
publice-al-bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr.7 din 28.01.2022, pag.146-147 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr
_7_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după 
caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 636 316,67 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  12.09.2022 
Denumirea operatorului economic                                      - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Stație de lucru pentru editare conținut 3D / Stație de lucru 
pentru editare conținut multimedia Pentru ambele 
configurații: Power supply: Suply (min): 850W Întrebare: 
Intenționați să instalați componente suplimentare în stație 
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care necesită alimentare suplimentară? Este posibil să 
participați cu un modul de putere de 700W dacă 
producătorul garantează performanța optimă a 
configurației declarate în licitație? 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform destinației utilizării acestor echipamente în 
perioada exploatării lor se intenționează a fi instalate 
componente suplimentare și de upgrade, respectiv cerința 
minimă pentru „Power supply” rămâne cea stabilită – 
850W. 

Data transmiterii 13.09.2022 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a  
(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 27 septembrie, ora 11:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S&T MOLD SRL – lot 1, lot 2, lot 3 și lot 
4 

1002600033173 KONTRON AG, 
POPESCU Onisim / 

MOȘANU EVGHENII 
2.  FPC APROSERVICE SRL – lot 4 1002600054286 ACRISTINII Todor, 

CEPOI Aurel/ 
ACRISTINII Tudor 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S&T MOLD SRL 

Documentele ce constituie oferta 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat 

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar în MDL prezentat 
Certificat cu privire la situația contribuabilului prezentat 

Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale (cazier 
juridic) faţă de ofertant 

prezentat 

Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul 
de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi 
atribuit 
(Anexa nr.12) 

prezentat 

Prezentarea actelor ce atestă dreptul de livrare a bunurilor 
ofertate 

prezentat 

Demonstrarea accesului la infrastructura/ mijloacele indicate de 
autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră strict 
necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a Contractului 

prezentat 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S&T MOLD SRL 

Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 
iulie 2016 privind deșeurile 

prezentat 

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

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 

Lot 1: Calculatoare 
portabile 

S&T 
MOLD SRL 

2 043 920,00 14/80 buc + + 

Lot 2: Stații de lucru 
pentru conținut 
multimedia 

160 000,00 2 buc + - 

Lot 3: Monitoare 282 540,00 15/1 buc + + 
Lot 4: Scanere 58 540,00 4 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 ofertelor cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat: n/a 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

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

S&T MOLD SRL În temeiul art.69, alin.(6), lit.b) din Legea nr.131/2015, 
autoritatea contractantă nu acceptă oferta S&T MOLD 
SRL pentru lotul 2 „Stații de lucru pentru conținut 
multimedia”, deoarece oferta nu corespunde cerinţelor 
expuse în documentaţia de atribuire, și anume pentru 
poziția 2.1: 1. CPU - Smart Cashe: a fost solicitat minim 
30 MB, dar s-a fost ofertat 24,75 MB; Frequency: s-a 
solicitat 4,9 Ghz, însă s-a ofertat 4,8 Ghz; TDP at base 
frequency max 125 W solicitat, dar s-a ofertat 165 W; 
2. RAM: a fost solicitat DDR5 4800, dar s-a fost ofertat 
DDR4- 2993 ECC. 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut �                      
Costul cel mai scăzut  □                                   
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Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: n/a 
(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: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lot 1: Calculatoare portabile 

Calculator portabil 2 in 
1 HP EliteBook 

S&T MOLD SRL 
14 buc 29 880,00 418 320,00 501 984,00 

Calculator portabil HP 
EliteBook 

80 buc 20 320,00 1 625 600,00 1 950 720,00 

Total lot 1: 2 043 920,00 2 452 704,00 
Lot 3: Monitoare 

Monitor de 34-inch HP 
S&T MOLD SRL 

15 buc 16 950,00 254 250,00 305 100,00 
Monitor de 40-inch HP 1 buc 28 290,00 28 290,00 33 948,00 
Total lot 3: 282 540,00 339 048,00 
Lot 4: Scanere 

Scaner ADF&Flatbed 
HP SJ Pro 

S&T MOLD SRL 
2 buc 16 490,00 32 980,00 39 576,00 

Scanner ADF HP 
ScanJet Pro 

2 buc 12 780,00 25 560,00 30 672,00 

Total lot 4:    58 540,00 70 248,00 
TOTAL, lei 2 385 000,00 2 862 000,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Da, pentru lotul 2: „Stații de lucru pentru conținut multimedia”. 
 
Argumentare: În urma desfășurării procedurii de achiziție, grupul de lucru pentru achiziții a decis de a anula 
procedura de achiziție pentru lotul 2, conform art.71 alin.(1) lit.d), liniuța a 3-a și liniuța a 6-a din Legea cu 
privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta depusă pentru lotul respectiv nu a fost 
elaborată şi prezentată în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, și depăşește cu 30% 
valoarea estimată a achiziţiei per lot calculată conform prezentei legi.   

 



  

  
5 

 

15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S&T MOLD SRL 07.10.2022 email și SIA RSAP 
FPC APROSERVICE SRL 07.10.2022 email și SIA RSAP 

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Contract de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
-ea: 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA  

S&T MOLD 
SRL 

Cu capital 
autohton 

25/199/2022-
LD din 

18.10.2022 

30200000
-1 

2 385 000,00 2 862 000,00 28.02.2023 

 
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) 
 

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

2 862 000,00 lei cu TVA 

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

30200000-1 

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: 
 
Tatiana IVANICICHINA 
(semnat electronic)   



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice V 
de încheiere a acordul ui-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 39 L 22 din 18.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria or.Cimişlia
Localitate or. Ci mi şl ia
1DNO 1007601005914
Adresa Bd. Ştefan cel Mare 14
Număr de telefon 024124135
Număr de fax 024125739
E-mail oficial ww\\.achiziţii r/ cimisiia.nid
Adresa de internet www.cimislia.md
Persoana de contact (nume. prenume, telefon, 
e-mail)

Zamfirov Maxim. 067488746, 
www.achi/iţii a cimislia.nul

2. Date cu pri\ ire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate x/Cererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
□Altele: / Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acord ului-cadru

Bunuri x/ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Peleţi din lemn
Cod CPV 03400000-4
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
;?:t!'»■.mtender.gov nul)

Nr o c d s -b 3 v v e io  1 MD 1 6 ? > 3 8 5 0 6 8 6 3 6 0

Link-ul: 4 , ■ • • ţii!--«’
Data publicării: 30 august 2022

Platforma de achiziţii publice utilizată V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ vptender.md

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

x/ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:
Pianul de a c h i / i t i i  2 0 2 2 .p d f  ( c i m i s l i a m d )

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 x/ 
Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □ Buget de stal; nBuget CNAM: nBuget CNAS; 
□Surse externe; x/Alte surse: Buget local

Valoarea estimată (lei. fără TVA) 500 000,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

http://www.cimislia.md
http://www.achi/i%c5%a3ii


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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

lIndicaţi sursa utilizată şi dala publicării j

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

[Indicaţi numărul de zilej

5. Până la termenul-limită (data 03.10.2022, ora 17:30), au depus oferta _1__ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic 1DNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL „Toplider” 1012600015903 Zaharia luliania - ' 
administrator

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

Denumire document
Denumirea operatorului 

economic
SRL „Toplider”

Documentele ce constituie oferta
Propunerea tehnică Prezentat
Propunerea financiară Prezentat
DUAE Prezentat
Garanţia pentru ofertă Prezentat

Documente de calificare
DUAE Prezentat
Garanţie pentru ofertă -  2% Prezentat
Cerere de participare Prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei Prezentat
Declaraţie privind experienţa similară Prezentat
Grantie de bună execuţie Prezentat
Specificaţii tehnice Prezentat
Specificaţii de preţ Prezentat
Certificat de înregistrare Prezentat
Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor Prezentat
Cerere de participare Prezentat
Declaraţie privind \alabilitatea ofertei Prezentat
Declaraţii privind lista principalelor livrări Prezentat
Declaraţia privind garanţia bunurilor Prezentat
Declaraţia privind confirmarea identităţii beneficiarilor 
efectivi Prezentat



(Informa(ia 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 eu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Peleţi din SRL ..Toplider” , | O V > T n  ~> 1 + +
lemn

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ”Corespunderea cu cerinţele de calificare" şi "Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice " . se va consemna prin: + ” în cazul corespunderii şi prin ,, - ” în cazul necorespunderii)

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

Data
solicitării

Operatonil economic Informaţia solicitată Reziliatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

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 aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: ce! 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

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVÀ)

Peleţi din lemn SRL
..Toplider” 62,5 7733,33 483333,33 580000,00

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

In temeiul ari. 71 alin. lit

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

Den ii mi rea o pera to rul uî 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ..Toplider" 14.10.2022 SLA RSAP, e-mail.

(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile ari. 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 
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

V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau lax □
□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □
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(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV  Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumire
a

operatorii
lui

economic

întreprinder
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/

Cu capital 
străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea
coptractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord 
ului-cadru

.7 •

fără
TVA

inclusiv
TVA

SRL
..Toplider

autohton 205/2
2 18.10.20

22
0340000
0-4

483333,
33

580000,
00

31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar in 
cazul in care Ia 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 
iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicaţi stima cit TVA)

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul ce1 mai scăzut o

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seumă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contra ctu lu i/con tractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ). precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

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

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.      1  ___din    17 octombrie 2022   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Terebna 
Localitate s. Terebna, raionul Edineț, RM 
IDNO 1007601008649 
Adresa s. Terebna, raionul Edineț, RM 
Număr de telefon 069969132 
Număr de fax  
E-mail oficial  primaria.terebna@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Țîțanu Valentin 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrari de renovare exterioare si interioara pentru 
cladirea Centrul Cultural pentru Tineret din satul 
Terebna raionul Edinet 

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-1664355303232 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1664355303232?tab=contract-notice 
Data publicării:28.09.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 471 847.55 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:primaria.terebna@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 10 octombrie 2022, ora 11:00), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Primaterax-nord SRL 1006602011124 Badrajan Vladimir 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Primaterax-
nord SRL 

Operator economic 
2 

Operator economic 
3 

Operator economic 
n 

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

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

+   

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

Oferta de preț prezentat    
Declarație de 
valabilitate ofertei 

prezentat    

Deviz local f. 3,5,7 prezentat    
DECLARAŢIE 
privind confirmarea 
identității 
beneficiarilor efectivi 

prezentat    

Extras din Registrul de 
Stat a 
intreprinderii 

prezentat    

Rechizite bancare prezentat    
Ultimul raport 
financiar pentru anul 
2021 

prezentat    

Certificat eliberat de 
SFS cu privire la 

lipsa datoriilor fața de 

prezentat    
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BPN 
Aviz pentru participare 
la licitațiile 

publice de lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor (anexa 
nr. 22); 

prezentat    

Scrisoare de garanție 
bancară 

prezentat    

Cerere de participare prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrari de 
renovare 
exterioare si 
interioara 
pentru 
cladirea 
Centrul 
Cultural 
pentru 
Tineret din 
satul 
Terebna 
raionul 
Edinet 
Lucrari de 
renovare 
exterioare si 
interioara 
pentru 
cladirea 
Centrul 
Cultural 
pentru 
Tineret din 
satul 
Terebna 
raionul 
Edinet 

Primaterax-nord 
SRL 

1 446053.31 1 lucrări Corespunde Corespunde  

* 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) 



4 
 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
-  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrari de 
renovare 
exterioare si 
interioara pentru 
cladirea Centrul 
Cultural pentru 
Tineret din satul 
Terebna raionul 
Edinet 
Lucrari de 
renovare 
exterioare si 
interioara pentru 
cladirea Centrul 
Cultural pentru 
Tineret din satul 
Terebna raionul 

Primaterax 
Nord SRL 

1 lucrări 1 446 053.31 1 446 053.31 1 735 263,97 

 
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  

Primaterax Nord SRL 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: 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acordul
ui-cadru fără 

TVA 
inclusiv 

TVA 

PRIMATERA
X NORD 

SRL 

Cu capital 
autohton 

2
6 12.10.2

2 
4520000

0-9 

1 446 
053.3

1 

1 735 263,
97 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 

Țîțanu Valentin 



1 
 

 
DAREA DE SEAMĂ  

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

 
Nr.   1   Din      __14.10.2022__       

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primăria s.Cotovscoe 
Localitate s.Cotovscoe, r-ul Comrat 
IDNO 1007601003840 
Adresa UTA Găgăuzia, s.Cotovscoe, ул.Ленина 17 
Număr de telefon  0 (298) 7-72-70 
Număr de fax 0 (298) 7-72-70 
E-mail yasybashm@mail.ru 
Adresa de internet   
Persoana de contact 0 (298) 7-72-70 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Amenajare trotuarelor pe str.Lenin in 
s.Cotovscoie r-ul Comrat 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 
sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

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

  
Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1663132585385 
Link-ul: 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:27.09.2022 Ora:11:00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:  
Link-ul: 
Data publicării/ 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronică□ catalog 
electronic□ 

Sursa de finanțare Buget de stat □ 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [местный бюджет] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 300 186 MDL 
 

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

  
 

mailto:yasybashm@mail.ru
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4. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
 
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    
 

5. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data 27.09.2022, ora_11.00_), au fost depuse _ 1 (unu)_ oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL Zagorlar 1017611002649 Dimitroglo Nicolai 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de __27.09.2022__ ora _11:00_. 
Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

NU   
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 
Denumirea operatorilor 

economici 
Propunerea 

tehnică  
Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 
SRL Zagorlar + + + + 

 
(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  
 
Constatări/Comentarii (după caz): Modalitatea de evaluare: 
            Всего в данном тендере участвовал 1 (один) экономический оператор: SRL Zagorlar.  
SRL Zagorlar является квалифицированным экономическим оператором. 
В результате анализа предложенной оферты, с учетом квалифицированности 
экономического оператора, рабочая группа приняла решение признать победителем -  SRL 
Zagorlar. 
 

Pentru fiecare lot        □                            Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               
 

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi 
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8. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

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

Участник должен быть квалифицированным 

 
9. Informația privind ofertele depuse: 

 

Denumirea 
lotului 

U
ni

ta
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a 
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ă 
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at

ea
 

Operatori economici  
 

SRL 
Zagorlar 
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r f
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Amenajare 
trotuarelor 
pe str.Lenin 

in 
s.Cotovscoie 
r-ul Comrat 

buc 1 

29
9 

59
8.

00
 

+             

 
 
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
__________________________________________________________________ 

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

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

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  
Lotul 1 Prețul fără TVA/noile Prețul fără TVA /noile 
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valori valori 
Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 
valori 

Prețul fără TVA /noile 
valori 

Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

 
10. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

 
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 
Lotul 1 1   

2   
n   

 
11. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite 
în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

    
 

12. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația 
de atribuire: 
Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 
Denumirea operatorului 

economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 
            

            

 
13. Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

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

14. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. _1_ din __28.09.2022 __ s-a decis: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 
TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Amenajare 
trotuarelor pe 

str.Lenin in 
s.Cotovscoie r-ul 

Comrat 

 
 

SRL Zagorlar 

 
 

1 

 
 

299 598.00 

 
 

299 598.00 

 
 

359 518.00 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Zagorlar  
28.09.2022 

 
[achizitii.md] 
Письмо-уведомление по 
электронной почте 

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

16. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 
 

17. 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 

18. ■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

19.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax 

20. 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 

21.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

22.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax 

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

23. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Numărul 
contractului 

Data 
contractul

ui 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 
SRL 

Zagorlar 
(1017611002

649 ) 

№25-2022 12.10.2022 45200000-9 299 598.00 359 518.00 31.12.2022 

 
24. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
_____Примар c.Котовское  Палик Г.Д.                                            ____________________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 
 

L.Ș. 
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DAREA DE SEAMĂ  

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

 
Nr.   2   Din      __18.10.2022__       

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primăria s.Cotovscoe 
Localitate s.Cotovscoe, r-ul Comrat 
IDNO 1007601003840 
Adresa UTA Găgăuzia, s.Cotovscoe, ул.Ленина 17 
Număr de telefon  0 (298) 7-72-70 
Număr de fax 0 (298) 7-72-70 
E-mail yasybashm@mail.ru 
Adresa de internet   
Persoana de contact 0 (298) 7-72-70 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in 
s.Cotovscoie rul Comrat 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 
sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

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

  
Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1662466618002 
Link-ul: 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:23.09.2022 Ora:10:00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:  
Link-ul: 
Data publicării/ 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronică□ catalog 
electronic□ 

Sursa de finanțare Buget de stat □ 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [местный бюджет] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 980 001.63 MDL 
 

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

  
 

mailto:yasybashm@mail.ru
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4. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
 
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    
 

5. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data 23.09.2022, ora_10:00_), au fost depuse _ 3 (trei)_ oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

Metnox SRL 1006600017133 Costisa Igor 
Zepto SRL 1018600024415 Rotari Dmitrii, Chisca Ion 
Moncomtex SRL 1004611003677 Mavrodi Oleg 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de __23.09.2022__ ora _10:00_. 
Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

NU   
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 
Denumirea operatorilor 

economici 
Propunerea 

tehnică  
Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

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

Pentru fiecare lot        □                            Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               
 

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi 

 

 
8. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul 

în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii 
de atribuire) 

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

Участник должен быть квалифицированным 

 
9. Informația privind ofertele depuse: 

 

Nr. 
lot Denumirea lotului 
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 m
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te
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1 
Lucrari de instalare 
sisteme fotovoltaice 
in s.Cotovscoie r-ul 
Comrat 

buc 1 

1 
50

7 
11

2.
61

 

 
- 
 

1 
92

8 
13

8.
52

 

- 
1 

97
3 

57
4.

53
 

+ 

 

 
 

 

 
 

 
 
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
__________________________________________________________________ 

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

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

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

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

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

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1   
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Operatorul economic n   
Lotul n Prețul fără TVA /noile 

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

 
10. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

 
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 
Lotul 1 1   

2   
n   

 
11. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite 
în documentația de atribuire s-a solicitat:  

Operatorul 
economic 

Documentul și/sau informația 
solicitată   

Data 
transmiterii 

Răspunsul operatorului economic 

Metnox SRL 1.Dovada înregistrării și extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice (in ultimei trei luni), în 
conformitate cu prevederile legale 
2. Сontractul, PV la contractual 
furnizat conform Anexa nr.12 
3. Certificatul persoanei responsabile 
pentru securitatea sănătății 
4. Raport financiar pe baza datelor din 
anii (2019-2021) 
5. Nivelul minim de lichiditate în 
mărime de  120% 
6. Cifra medie anuală de afaceri în 
ultimii 3 ani 
7. Extras din contul current bancar 
despre disponibilitate de bani lichide 
sau certificate bancar de linie de credit 
din ultimei 3 zile lucratore dupa 
achiziția comercială cu stampila 
umeda bancii. Ofertantul trebuie sa 
furnizeaza acest document la cerere în 
original 
8. Ofertantul in garantia bancara este 
CHARLLY, nu SRL METNOX SRL, 
in timp ce liderul asociatiei este 
METNOX SRL. 

26.09.2022 Au fost furnizate documentele 
solicitate cu excepția: 
1. Dovada înregistrării și extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice (in ultimei trei luni), în 
conformitate cu prevederile legale 
2. Сontractul, PV la contractual 
furnizat conform Anexa nr.12 
3. Garantia bancara a liderului 
asociației METNOX SRL. 
 

Zepto SRL 1.Dovada înregistrării și extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice (in ultimei trei luni), în 
conformitate cu prevederile legale 
2.Declarație privind experiența 
similară. Ofertantul trebuie să 
demonstreze că a finalizat în 
ultimele 5 ani un contract ce au 
avut ca obiect execuţia unor lucrări 
similare cu cele ce fac obiectul 
contractului ce urmează a fi atribuit, 
cel puţin egal cu  75% din valoarea 

26.09.2022 Operatorului economic nu a răspuns 
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viitorului contract.   
3. Certificat ISO 45001 Sistemul de 
management al sănătății art.40 
alin.(1) al Legii nr.131 din 
03.07.2015 

 
 

12. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația 
de atribuire: 
Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 
Denumirea operatorului 

economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 
            

            

 
13. Ofertanții respinși/descalificați: 

14. Denumirea operatorului economici 15. Motivul respingerii/descalificării 
16. Metnox SRL 17. Nu este furnizat întregul pachet de documente 

solicitat în anunțul de participare nr.13 
18. Zepto SRL 19. Nu este furnizat întregul pachet de documente 

solicitat în anunțul de participare nr.13 
 
 
Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu cerințele 
stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui 
de la pct. 14. 
 

20. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. ______ din __________ s-a decis: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 
TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Lucrari de instalare 
sisteme fotovoltaice 
in s.Cotovscoie r-ul 

Comrat 

 
 

SRL 
Moncomtex 

1 1 973 574.53 1 973 574.53 2 368 289.44 
 
 

21. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Moncomtex  
11.10.2022 

 
[achizitii.md] 
Письмо-уведомление по 
электронной почте 

Metnox SRL 11.10.2022 [achizitii.md] 
Письмо-уведомление по 
электронной почте 

Zepto SRL 11.10.2022 [achizitii.md] 
Письмо-уведомление по 
электронной почте 
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Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului 
de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice. 
 

22. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 
 

23. 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 

24. ■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

25.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax 

26. 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 

27.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

28.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax 

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

29. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Numărul 
contractului 

Data 
contractul

ui 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 
SRL 

Moncomtex 
(1004611003

677) 

№33-2022 18.10.2022 45200000-
9 

1 973 574.53 2 368 289.44 
 

31.12.2023 

 
30. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
_____Примар c.Котовское  Палик Г.Д.                                            ____________________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 
 

L.Ș. 
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                           DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.4 din 19.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P.Gimnaziu-gradinita Busauca din r-nul.Rezina 
Localitate r-nul.Rezina,s. Busauca 
IDNO 1013620012473 
Adresa r-nul.Rezina,s. Busauca 
Număr de telefon 0254 24542;0254 73224 
Număr de fax  
E-mail oficial  busauca@gmail.com 
Adresa de internet …… 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

DogoterElena;tel;025424542 ; 
lenadogoter@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nu 
nr.  
Link-ul:   

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reparatie capitala a acoperisului la IP Gimnaziu-
Gradinita  Busauca, rl Rezina 

Cod CPV 45261900-3 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21062662 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1662039593111 
Data publicării: 02.09.2022 

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: bani alocati 
prin DECIZIE a Consiliului Raional Rezina  Nr. 3/6 din 25 
august 2022 

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 

mailto:lenadogoter@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662039593111
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externe; □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 901181.00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 10.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL Becad 1003606000994 Ion Platon 
2 DATACONS SERVICE 1012605001057 Badan Igor 
3 PIRAMIDGRUP SRL 1011605000411 VASILE JARDAN 
4 SRL Cadom Gaz 1003606005612 Petru Chirtoaca 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
Becad 

DATACONS 
SERVICE 

PIRAMI
DGRUP 

SRL 

SRL 
Cadom 

Gaz 

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

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Certificatul de inregistrare a intreprinderii 
emis de catre Camera Inregistrarii de Stat 

 prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar  prezentat prezentat prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor 
la Bugetul Public National 

 prezentat prezentat prezentat 

DECLARAŢIE privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la activităţi 

 prezentat prezentat prezentat 
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ale unei organizaţii sau grupări 
criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani. APROBAT prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor                  nr. 145 din 
24 noiembrie 2020 
Declaratia privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

 prezentat prezentat prezentat 

Declaratia privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 

 prezentat prezentat prezentat 

Certificate de atestare profesională  prezentat prezentat prezentat 
DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei  prezentat prezentat prezentat 
Cerere de Participare  prezentat prezentat prezentat 
Graficul de executare  prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 12-13  prezentat prezentat prezentat 

Deținerea certificatului Sistemului de 
Management a calitatii ISO 9001 

 neprezentat prezentat neprezent
at 

AVIZ Agenției pentru supraveghere tehnică  prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

 
Reparatie capitala a 
acoperisului la IP 

Gimnaziu-Gradinita  
Busauca, rl Rezina 

SRL Becad  
1.00 

 
 
 
 

lucrari 

 
- 

 
- 

DATACONS 
SERVICE 

571937,49 - + 

PIRAMIDGRU
P SRL 

601000.00 + + 

SRL Cadom 
Gaz 

601208,34 - + 

* 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: 
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Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Becad utilizaria incorecta a tehnicilor si 

instrumentelor de aplicare a sistemului 
de runde privind licitatia. 

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   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor In baza Deciziei ANSC Nr. 03D-660-22 Data: 18.10.2022 
Modificările operate Se atribuie contractul privind achizitiile publice de lucrari la 

O.E.Piramid Grup conform Deciziei ANSC 
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) 

Reparatie capitala a 
acoperisului la IP 

Gimnaziu-Gradinita  
Busauca, rl Rezina 

PIRAMIDGRUP 
SRL 

lucrari 601000.00 601000.00 721200.00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
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În temeiul art.   alin.  lit    

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL DATACONS SERVICE Nr. 8     din 19.10.2022  e-mail 
PIRAMIDGRUP SRL Nr. 9     din 19.10.2022 e-mail 
SRL Becad Nr. 2     din 19.10.2022 e-mail 
SRL Cadom Gaz Nr. 5     din 19.10.2022 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 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului Termen de 

valabilitate 
al 

contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

PIRAMIDGRUP 
SRL 

Cu capital 
autohton 

24 
19.10.22 45261900-3 

601000.00 721200.00 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) 
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate:  

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de 
seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



model-tip

DARE DE SЕАМД

de аtriЬuirе а contractului de achizitii publice

'-
Nr.11 din 19 octombrie 2022

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va соmрlеtа iп cazul tп care аu fost solicitate clarificdri)

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Deriumirea operatorului economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Цхрuпеrеа succinti а rispunsuIui
Data transmiterii

Dепчmirеа autoritй{ii contractante Рrimйriа or.ýtefan Vodй
Localitate Or.ýtefan Vоdё
IDNo l00760l0062l0
Adresa Str.ýtefan cel Маrе, 3l
Numir de telefon 0-242-2-51-99
Nчmir de fax 0-242-2-2з-96
E-mail oficial primariastefanvoda@gmai l. com
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Ghеrmап Maria tel: 069509546
ghеrmап.1954@mаil.ru

2. Date сч рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate Licitalie deschisЁ
Рrосеdчrа de achizitie repetati (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdrч

Luсrбri

Obiectul achizi{iei Lчсrбri de rераrфiе capitalй а acoperigului gi izolarea
tеrmiсб а faladelor Centrului administrativ-
multifunc{ional din or.ýtefan Vоdi

Cod СРY 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
рrосеdurii de аtriЬuirе (iп cazul aplicdrii altor
proc edur i de с dt l ic ita|ia des chis d)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р or t alului guy еrпаmепt al www. mt епd е r. goy. md )

Nr: 21062545
Link-ul:ocds-bЗwdp 1 -MD- l 66 1 8526 1 073 5

Data publicбrii: З0.08 .2022
Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii.md;
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Nr.20221'7'lЗ1

Tehnici si instrumente specifice de аtriЬчirе
(dupd caz)
Sursa de finan{are Buget de stat
Vаlоаrеа estimatй (ei, Jdrd ТVД) 76l8925,00



4. Моdifiсйri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:

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

6. Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(duрd caz)

[Iпdicali sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor рrеIuп git (dup d'с а)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. РАпй la tеrmепuI-Iimitй (data 19.09.2022), оrа 12:00 ), аu depus oferte 2(doi) ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 IIrРйdurе{ Alexandru,, 1011608000825 Рf,durеt Аlехапdrч
2. S.R.LrrCredo Industry 1003600100216 paschevici sеrsiч

Documentele solicitate Ei alte
condi{ii,cerin{e obIigatorii

Denumirea ofertantului
II,,Рйdчrеt Аlехапdru S.R.L,,Credo Industry

1.DUAE prezentat
2. Сеrеrе de рагtiсiраrе.
Conform anexei пr.7 din

docurnenta{ia standart,
Confirmat prin semndtura
electronicд.

prezentat

3. Devizele locale aferente
ofertei.Formularele З,5,7 cu
specifi ca{ia paralnetrilor
tehnici solicitali in caietul de
sаrсiпi.
Сопfirmаt рriп semnёtura
еlесtrопiсй.

рrеzепtаt

4. Declara{ie privind
valabi litatea ofertei. Сопfоrm
anexei пr.8 din Documenta{ia
standafi арrоЬаtб рri Ordinul
МF nr.l l5 din 15.09.202l
Сопfirmаt рriп sеmпйturа
electronic6.

prezentat

5. Gаrап}iа pentru оfеrtё, 1% prezentat
6.Certificat/Decizie de
inregistrare а

intreprinderii/Extras din
registru de Stat al реrsоапеlоr
juridice. Сопfirmаt рriп
sеmпйturа еlесtrопiс5.

prezentat

7.Actul саrе atestё dreptul de
а executa luсrёrilе. Сопfirmаt
рriп sеmпёturа electronic5.

prezentat

8.certificat de atribuire а

contului Ьапсаr,еliЬеrаt de
Ьапса dеtiпёtоаrе de cont.
Confirmat рriп semn6tura

prezentat



electronicб.
9.Certificat Се ta orga.lele
lnspectoratuIui Fisca l privind
datoriile la buget gi Fondul
Social. Confirmat ргiп
semnбtura electronicd.

prezentat

10. Grаfiс de executare а
luсrДгi lоr.Апеха llr. l 0,seihnat
electronic.

prezentat

l1.Dесlаrа{iе рriчйd_.-
ехреriеп{а sim i lаrd.Сопfоrm
anexei пr.l2 . Сопfiгmаtб
рriп semn5tura еlесtrопiсё.

prezentat

12. Declara{ie privind lista
рriпс ipalelor luсrёri executate
iп ultimul ап de
activitate,conform anexei
пr,1З. Confirmat5 prin
sеmпйturа еlесtrоп icй.

preZentat

,, f
13.Dесlаrа{iе privind dot5rile
specifice,utilajul qi
echipamentul песеsаr р/ru
indeplinirea coresputrzitoare а
contractului.Anexa
пr. 1 4,semnat electronic.

prezentat

l4. Declara{ie privind
personalul de specialitate
;i/saua expe(ilor
рrорus/рrорugi репtru
imрlimепtаrеа
contractului.Anexa
пr. l 5,semnat electronic.

preZentat

15.Lista subcontractanli lоr qi
раrtеа/рбrfilе din contract саrе
sunt indeplinite de
асеstiа,сопfоrm anexei пr. l 6.
Сопfirmаtй рriп semnбtura
eIectronicД.

prezentat

16.Infoгmalii privind
аsосiеrеа,сопfоrm anexei
пr.17 .Сопfirmаtё prin
semnEtura electronic6.

prezentat

l7.Ayiz репtru раrtiсiраrе la
Iicitaliile publice de luсrёri dirr
domeniul construcliilor gi
instala{i ilоr.Апеха пr.
22,semnat electronic.

prezentat

I8.Certificat ISO 900l
Sistemul de management al
calitalii luсrйrilоr. Confi rmat
prin semnбtura electronicd,

prezentat

1

19. Certificat ISO 1400l
Sistemul de management al
protectiei mediului. Сопfirmаt
аlцr semnйtura electronicё.

prezentat

20.Certificat ISO 45001 prezentat

J



Sistemul de management al
Sanatalii qi sесчritйцii
ocupationale. Confirmat prin
semn6tura electronici.
20. Certificat ISO 4500l
Sistemul de management al
Sanatatii ;i securitёlii
ocupa{ionale. Сопfiппаt рrrп
sеIппdtuга еlесtrоп ic5.

prezentat

21. Declaralie privind
со nfirma rеа identitё!ii
beneficia ri|оr efectivi si

neincad rа rеа acestora iп
situa!ia сопdаmпёrii pentru
participarea la activitЁti ale
unei organizalii sau gruрёri
сrimiпаlе,репtru corup!ie
,frаudё gi/sau sрёlаrе de Ьапi,
(ordinul МF пr,].45 din
24.tt.2}2}l, iп tеrmеп de 5
zile de la data соmuпiсёrii
rezultatelor procedurii de
achizi}ie рчЬliсё,оfеrtапrul
desemnat сigtigёtоr va
prezenta Declaralia autoritё|ii
contractante ýi Agenliei
Achizilii publice.

prezentat

,, l

21.Garan}ie de ЬчпЁ execu}ie
(la Тпсhеiеrеа contractului
atribuit) 10% din suma
contractului.scrisoa rе de
garan|ie Ьа пса rё.Апеха
nr.9,semnat electronic. Se va
prezenta de ofertantul
desemnat стstiяёtоr.

prezentat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, па corespaпde (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calificare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se va iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
@forЙa|ia priviпd "Corespllпderea cu сеriп|еlе de'calfficare" si "Corespuпderea cu specфcaliile
tehпice" , se va сопsеmпа priп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(йrё ТVА)t

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Corespunderea
сu cerintele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1 II,,Рйdчrе{

Аlехапdru,
7249999,00 lot +

1

+

4



8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеi cu
сеriп{еlе stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scйzut) s-
а solicitat:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic Motivul respingerii/descalifi сйrii
S.R.L,rCredo Industry, Oferta сu рrе{ mйrit

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Ре lot

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi:

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat: Рrеtчl cel mai scizut.

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor; cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificirile operate

14. iп urmа ехаmiпйri, evaluirii Ei соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬчirе,
рriп decizia nr.l1din 04 осtоmЬriе2022 а gruрulчi de lчсru, а decis :АtriЬuirеа contractului de
achizi{ie рuЬliсй:

Апчlаrеа procedurii de achizitie рuьIiсй:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Data
solicitirii

Operatorul economic Informalia solicitati Rezmatul rйspunsului operatorului
economic

9. Ofertan{ii respin$/descalifica{i:

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul 1 Ропdеrеа

Denum re fасtоrul n Ponderea

Denumirea lotului Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mйsuri

Рrе{чl uпitаr
(fйrб ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lчсrйri de
rераrа{iе capitalй
а acoperiEului 9i
izolarea tеrmiсi а
fa{adelor
сепtrчlui
administrativ-
multifunc{ional
din or.ýtefan Vоdi

II,,Рйdчrе{
Аlехапdrчr,

lot 7249999,00 7249999,00 8699998,80



15. IПfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L,rCredo Industryr, 04.10.2022 electronic

(Iпfоrmаrеа ореrdоПhr есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. З I al Legii пr, 131 diп 3 iulie
20l5 priviпd achiziyiile publice)

16. Теrmепчl de agteptare репtru incheierea сопtrасtчlчi:

(Selectali tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3 iulie 2015
priviпd achizi|iile publice, iпclusiy а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd |п сопfоrmitаtе сu prevederile
TITЙULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codilui Ciyit ai Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declarli сd tеrmепul de a$teplare репtrч tпcheierea
coпtractului/coпtractelor indicate afost respectat (ехсерftпd cazarile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) aI Legii пr. I31 diп 3
iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum qi сd iп cazul dерuпеrii coпtesto|iilor qi/sau recep|ioпdrii rapoartelor de
monitorizare, aceastea оа fosl ехаmiпоtе si sоluliопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаплd, gruрul de luctu репtru achizi|ii сопlirmd corectiludinea ctesfdsurdrii procedurii cle
achixi|ie, fapt pelrtru care poartd rdspuпdere сопfоrm preveclerilor legale tп vigome.

Сопdчсitоrчl grupului de luсru репtru achizi{ii Cociu Vladislav

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului este
mai miсй decбt рrаgurilе prevlzute la аrt. 2 alin. (З)
al Legii пr. 1Зl din 3 iulie 2015 privind aclriziliile
publice

б zile, transmiterea соmuпiсйrii рriп mijloace
electronice
П l1 zile in cazul netransmiterii comunicirii рriп
mijloace еlесtrопiсе si/sau fах п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimati а contractului este
egalб sau mai mаrе decAt pragurile prevбzute |а art,2
alin. (З) al Legii пr. l31 din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii рriп
mijloace electronice ýi/sau fax п
П 16 

"ile 
in carul netrans",rite,@

miiloace electronice si/sau fax п

Denumirea
operatorului

economic

intreprinde
rеа:

Numirчl
9i data

contractului/
асоrdului-саdru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului

-саdru

fйrI ТVА

iI,,Pйdure1
Аlехапdrчr,

Сu
capital
autohton 82

|9.|0.2022 45200000-9 7249999,00 8699998,80 з1.12.2023

tr
ы

зýЕIпt
6

inclusiy ТvА



ARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice r
Nr. MD-1663845879108 din 19 octombrie2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au.fost solicitale clari/icdri)

Denumirea autoritItii contractante Serviciul Hidrometeorolosic de Stat
Localitate mun. Chisindu
IDNO I 00660 l 003980
Adresa str. Grenoble. 134
Numir de telefon 022 77 36 03
Numir de fax 022 77 36 03
E-mail oficial planifi care@meteo. gov. md
Adresa de internet www.meteo.md
Persoana de contact (nume, prenume, tele/bn,
e-mail)

Dobriniuc Svetlana.
Tel.:022773603
e-mail. : planifi care(Emeteo. gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri rLicitalie deschisa
rAltele: findicalil

Procedura de achizi(ie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului.cadru

Bunuri r Servicii r Lucrdri r
Obiectul achizitiei Morisca hidrometricd
Cod CPV 38421000-2
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.mdl

Nr: ocds-b3wdo | -MD- | 6638458791 08
Link-ul:
ach iziti i. md/ro/publ i c/t ender 121 064262ilorl | | 601 5261
Data nubl ic drii: 22.09.2022

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

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

rDa rNu
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:
http ://www.meteo. md/index.php/transparenta/achiziii-
publice/p-achizitii

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

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie rLicitatie
electronicd rCatalos electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe; rAlte surse: [lndicasil

Valoarea estimatl (lei, fdra TVA) 575000,00



Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintfl a risrrunsului
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au/bst oper(tte modificari)

6. Informa{ii privind ofcrtele depuse gi documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici :

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

flndicayi sursa utilizatd ;i data publicariiJ

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

pndicayi numdrul de zilel

5. PAnd la termenul-limitl (data 06.10.2022, ora 08:00), au depus oferta I (unu) ofertan(i:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
1. Lokmera SRL 100760001 1 105 Nicolai IASIBAS

Denumire document Denumirea operatorului economic

Lokmera SRL

(se
Documentele ce constituie oferta

vq consmna prin: prezenlat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd pt'c:enlal
Propunerea financiard prezenlat
DUAE prezentat

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

Dovada inregistrdrii persoanei juridice in
conformitate cu prevederile legale din fara
in care este stabilit

prezental

Certificat de atribuire a contului bancar Drezent0l
Raport financiar Drezental
DECLARAIIE privind confirmarea
identitAlii beneficiarilor efectivi Ei
neincadrarea acestora in situalia
condamndrii pentru participarea la
activitali ale unei organiza[ri sau grupiri
criminale, pentru coruplie, fraudd qi/sau
spdlare de bani

prezenlal

DECLARAf,IE privind valabilitatea
ofertei (conform anexei nr.8 la
D o cume ntatia s tandar t aor o b atd pr i n

prezenlat



Ordinul ministrului finantelor nr. I I5 din
1 5.09.2021

(lnforma{ia privind denumirea documentelor prezentale se va indica in conforntitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, neprezental, ,7u corespunde (in cazul
cdnd documentul a.fost prezental, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare))

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

* in cazul utilizqrii licitayiei eleclronice se va indicu prelul o.fertei.finale
(lffirma{ia privind "Corespunderea cu cerin{ele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
lehnice" , se vo consemna prin: ,,+" in cazul corespunrJerii;i prin,,-" ilt cazul necorespunderii)

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)"

Cantitate
;i unitate

de mlsur[

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Morigcd
hidrometricd Lokmera SRL 574875,00 3 buc. + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatoru lui economic Motivul resDin serii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: flndica;il

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:
PreJul cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut c
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunl aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicale ;i denumirea loturilor aferenle)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au.fost atribuite in baza crileriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

aJ



Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denun re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examin[ri, evalulrii ;i compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
gi unitate
de misurd

Pre{ul unitar
(flrn TVA)

Preful total
(fdr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Moriqci
hidrometricd Lokmera SRL 3 buc. 191625.00 574875.00 6898s0.00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Lokmera SRL U.t0.2022 e-mail, SIA RSAP

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Fn.urunn care valoarea estimati a contractului
este mai mica decdt pragurile prevdzute Ia arI.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

t 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice gi/sau fax I
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

in carul in care valoarea estimatd a contractului
este egala sau mai mare decdt pragurile
prev[zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr' l3 I din
3 iulie 2015 privind achiziliile publrcg-

n l1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
J 16 zile in cazul netransmiterii comuntcdnt
prin miiloace electronice Ei/sau fu* o-

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
'2015 

piivind achiziyiile publice, iiclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueaza ln conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Terntenutui) al Codului Civil al Republicii Moldova).
4



17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoci

ere/
Cu

capital
striin

Numlrul
pi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen
de

valabilit
ate al

contract
ului/aco
rd ul ui-
cadru

firl TVA inclusiv
TVA

Lokmera SRL Autohton 6t22-COP t9.t0.2022 3842 r 000-2 574875.00 689850,00 31.12.2022

18. Informafia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se contpleleazd doar in
cazulin care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate crilerii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lol/loturi pentru core auJbst aplicale crilerii de durabilitate)z

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
verzi\?

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

(indicali sunta 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:

Prelttl cel mai scdzul z

Costul cel mai scitzul t
Cel mai bun raport calitale-prel z
Cel ntai bun raport calitate-cost a

Prin prezenla dare de seanii, grupul de lucru declurd cd lermenul de u;teptore penlru inclteieren
contractului/contractelor indicale a.fosl respectat (exceptfind caz.urile prevdz,ute de arl. 32 alin. (3) al Legii nr.
l3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile puhlice ), precum gi cd in cazul clepunerii contestaliilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceosleo ou.fosl exuminule;i solulionale.

Prin prezenta dare de seumd, grupul de Iucru pentru achiz.i(ii confirmd corectitudinea clesfdsurdrii procedurii
de achiziyie, fapt penlru care poartd rdspuntlere conform preveclerilor legale in vigoare.

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Mihail GRIGORA$
(Nume, Prenume)



model-tip

DARB DE SЕАМД

de atribuire а contгdctttlui de achizilii publice Е,
de irrcheiere а acordulr,ti-cadru п

de апulаrе а рrосеdurii de atribuire п

Nr. l din 20 octombrie 2022

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепчmirеа autoritйtii contractante Рrimйriа comunei Clrircйiegtii Noi

Localitate s.Chirciiestii Noi,raionul Cйuqeni

IDNo l 00760 l 0052 l 3

Adresa sJbircaie*ii Noi str.ýtefan cel Маrе Ei Sfint
44,raionul CДuEeni

Numйr de telefon 024з 94236; 067264970

Numf,r de fax
E-mail oficial рrimсhцq_дрi@!цаil=щ e.rata@inbox.ru

Adresa de internet Nu este

Persoana de contact (пumе, рrепumе, telefoп,

e-mail)

Ra{a Elena 067264970 е.rаtа@iпЬох.ru

2. Date сч privire la procedura de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate .псеrеrьа ofertelor de рrе{чri пLicitalie deschisй

nAltele: IIпdiса|i]
Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаtй (dupd caz) Nr:ocrls-6J wdp I -MD,l б620I7879355,ЕV-

I 6620] 8799947

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Bunuri п Servicii п Luсrf,ri ,

Obiectul achizi{iei Rёреtаt luсrйri de rераrаlii curente а strбzilor din

s.Chircёie;tii Noi Ei Ваurсi а comunei ChircйieEtii
Noi,raionul Сйu9епi

Cod СРV 452зз|42-6
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

сор repetat

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
www.mtепdеr.gоv,md.|

Nr:ocds-b3 wdp l -М D- l 6620 l 78793 5 5-ЕУ Ц!?91Ц992L
Link-
ul : h t t р s : / / m l е п d е r. gov. m d/ С а Ь i п е t / Т е п d е r I пfо / о с d s -

b3wdp l -МD- 1 бб20 l 7S7 93 5 5-EV- l бб20 l 87

Data publicйrii :0 1 .09.2022

Platforma de achizilii publice utilizat5 achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achizi{ii

рuЬliсе а autoriti{ii contractante

пDа пNu
Link-ul сбtrе planul de achizilii publice publicat:

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:BAP пr.55 din 15.072022 pag.l3
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
Иuрd caz)

пАсоrd-саdru nSistem dinamic de achizi{ie
пLicitatie еlесtrопiсб пСаtаlоg еlесtщцЦ_

\



Sчrsа de fiпап{аrе пВчgеt de stat; пBuget CNAM; nBuget CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: PпdicayiJ

Vаlоаrеа estimati Qei, fdrcl TVA) б66969,00

3. Сlаrifiсйri privind clocumentalia tle atribuire:

(Se va complela iп cazul iп care au fost solicitate clari/icdri)

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Denumirea оDеrаtоrчlui есопоmiс
ЕхDчпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare
Ехrruпеrеа succintй а rйsрчпsului
Data transmiterii

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul iп care аu fosl operate mоdфсdri)

6. Iпfоrmа{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаrе qi aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

Rezumatul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

Ilпdicayi sursa ulilizatd qi data publicdriiJ

'Геrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor рrеlчпgit (duрd caz)

IIпdiса!i пumiirul de zileJ

5. РАпi la termenu!-limiti (data 20.09,2022, оrа l l:00), ач depus oferta _l_ ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l. SRL COMOD CONSTRUCT 10l76000l5458 ceban Andrian

Denumire document
Dепчmirеа оrrеrаtоrчlчi есопоmiс

SRL CoMoD
CONSTRUCT

Ореrаtоr
economic 2

Ореrаtоr
economic 3

Ореrаtоr
economic n

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
DUAE рrеzепtа|
оfеrtа рrеzепlаt
Documentatia de devrz рrеzепlаl
Declaratia privind valabil itatea
ofertei

рrеzепlаl

Grаfiс de executare а luсrйrilоr рrеzепtаt

Garantia pentru оfеrtб 2О/о рrеZепlаl
сеrеrеа de participare рrеzепlаl

Se
Dосumепtе de calificare

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde
Declara{ia privins experienta
similarё

prezeпtat

z



Declara{ie privind dotбrile
specifi c,utilajul qi echipamentul
песеsаr pentru indeplinirea
corespunzйtoare а contractului

prezeпtal

Declara{ie privind personalul de

specialitate 9i/sau а ехреr[ilоr
propus/propugi pentru

implimentarea contractului_

рrеzепlаl

Lista subccontractanlilor qi

раrtеа/рйrlilе din contract саrе sunt

indeplinite de сбtrе асеýlЦ_

prezeпlal

Informatie privind asocierea рrеzепlаl
Angajament ter} sustinбtor
financiar ( dасй este cazul)

рrеzепlаt

Angajament privind sus!inerea
tehnicб qi profesionalй а

ofertantului/grupului de operatori
economici (dасб este cazul) _

prezeпIat

Declaralie ter! sustinёtor ethnic
(dасй este cazul)

рrеzепtаl

Declaralie ter! suslinёtor
profesional(dacё este cazul)

рrеzепlаl

Avizul Agenliei pentru

supraveghere tehnicй
prezeпtat

Certifi cat de inregistrare/Extras din
Registrul de Stat al persoanelor

iuridice

рrеzепlаl

Cerificat privind lipsa dёtoriilor
fata de bugetul public national

prezeпtat

Garantia pentru calitatea luсrйrilоr
executate

prezeпtal

Rароrt financiar pentru ultimul an prezeпtal

Garanlia de Ьuпё executie 7lrezeпlal
Declara{ia privind confi rmаrеа
identitatii beneficiarilor efectivi

рrеZепtаl

(Iпfоrmаliа priviпcl сlепumirеа tlосumепtеlоr prezenlate Se чu iпс]iса iп соп.fоrmitutе сu сеriпlеlе diп

dо'сumепtа|iа de atribuire si se va сопSепlпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеSрuпdе (iп cazul

сdпd dосumепtul afost рrеZепlаl, dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de cqlificare))

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

Dепumirеа lotului
Dепumirеа operatorului

есопоmiс

Pre{ul
ofertei
(Iаrа

тчА)*

cantitate
qi unitate

de
mаsurа

Соrеsрчпdе
rеа сч

сеriп{еlе de
calificare

Corespund
еrеа сч

specifica{iil
е tehnice



.epetat luсrбri de

repara{ii curente а

strбzilor din
s,ChircaieEtii Noi qi

Baurci а comunei
ChircйieEtii
Noi,raionul CбuEeni

SRL CoMoD
CONSTRUCT

667527,07 l + +

* iп cazul ulilizdrii licitayiei electroпice se va iпdica pre|ul o.fertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea cu с:еriпУеlе de'calificaire" qi "Corespuпderea сu specifica1iile

lеhпiсе'' , Se va сопSеmпа prir1: ,,*" iп cazul corespuпierii Ei рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr песtаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа oferte_i сu

cerin{ele stabilite in documentati;;; atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п

репtru toate loturile п
Alte limitбri privind пumйrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi оГеrtапt: IlпdicayiJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{чl cel mai scйzut п
costulcel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп caclrul proceclurii tJe atribuire suпl aplicale mai п,tullе crilerii rJе alribuire, se vоr

iпсJiса loale crileriile de atiibuire aplicate ;i dепumirеа lolurilor а.fеrепlе)

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

(Se va completa репtrч loturile care au fost atribuite

pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)
iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raporl calitate-

4

Rezmatul risрчпsчlui
torului economic

Informa{ia solicitatйОреrаtоrчl economic

Ofertan{ii respinqi/descal ifi ca{i :

l0. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Motivul respingeriildescalifi cйrii
Dепu mi rеа operato цц!цiýg9ц9lпЦ

Рuпсtаjul calculat
Total

Denumire factorul n Ропdеrеа



Denumirea ореrаtоrului econonric п

Denumire fасtоrul 1

г)епumirе factorul п

13. Reevaluarea оfеrtеlоr:

(Se ча соmрlеlа iп cazul tп cctre oferlele ач,fost rеечаluаlе re pelctt)

Motivul rеечаluйrii оfеrtеlог
Modificйrile ореrаtе

l4. iп urmа ехаmiпйri, ечаluйrii qi соmраririi ofertelor clepuse iп cadrul рrоСеdurii de atribuire s-a

decis:

дtriьui rеа contractului de acliizilie publ icalacordului -cadru :

Апulаrеа procedurii de achizilie publicё:

tn temeiul аrt. 7l alin. lit

Aigumentare:

l5. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizilii:

(Iп|Ьrmаrеа ()peralorilor есопопtiс,i implicali iп procaclurct cle alribuire desprc cleciziile grupului da
'luiru 

репtrч achiziyii se realizeazci iп coп.formitate cu pret,ederile arl. 3l al Legii пr. l3l diп 3 iulie

20l 5 priviпd achiziyiile publice)

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de
misчrй

Рrе{чl
чпitаr

(f5rй ТVА)

Pre{ul total
(fПrй ТVА)

Рrе{чl
total

(inclusiv
тчА)

Repetat luсrfiri de
rераrа{ii сurепtе а

strйzilor din s.Chircйieqtii
Noi qi Ваurсi а comunei
Chircйieqtii Noi,raionul
Cйuseni

SRL coMoD
CONSTRUCT

1 667527,07 667527,07 80l0з2,48

Dепчmirеа ореrаtоruIчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL COMOD CONSTRUCT l1.10.2022 [se sресфсd SIA RSAP, e-mail,

fax, ро$ld, elc|

I6. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:

ffi estimatй а contractului

este mai miсё decflt pragurile prevёzute |а art.2

alin. (3) al Legii пr. 13l din 3 iulie 20l5 privind

achiziliile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice qi/sau fa* Q --
п t l аь in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electroni.. ý,/ýqч fа*д_

ffiеа estimatй а contractului

este egalё sau mai mаrе decit рrаgurilе
prevйzute la аrt. 2 alin. (3) al Legii nr, l3l din 3

iulie 2015 privind achizi{iile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii рriп
miiloace electronice qi/sau fax п
п l6 rile in cazul netransmiterii соmuпiсёrii
пriп miiloace electronice 5i/sau fах п

Total

Ропdеrеа

Ponderea

5



Moldova).

contractul tle achizilieiacord ul-cad ru incheiat:

Теrmеп
de

valabilitat
eal

contractul
чi/асоrdчl
ui-саdru

vаIоаrеа contractului

Cod СРV

Numйrul
qi data

contractul
чi/

acordtllui-
cadru

treprintlere
а:

Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Сч capital

strйiп ,

Denumirea
operatorului

economic
inclusiv
тчАйri ТVА

80l0з2,48452з3|42-6SRL CoMoD
CONSTRUCT

(Selectayi lеrmепul de a$leptare respec|at. Calcularea lеrmепеlоr prevdzu,, d!,^!:,!u"",:,л:л,_,;!.!,,i,,|"

',;i;;;;';;;",,"i"i'"rпiziyiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr cle astePlare, Se фСlttеаzd iП соп.fоrmilсtlс
';;"r;;;;;;;iir"T,|,,urut il, capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Repuhlicii

,Сапапеч Valentin_
(Numе,Рrепumе)

18. Informa{ia privintl achizi{ii publice clurabile (achizitii verzi) (rubrica dald se compleleazd d9ar iп

cazul iп care 1a proceclura de'achizi|ie publicd aufost aplicate crilerii de durabilitale $i s-a iпсhеiаl

сопlrасl/сопtrасlе репtrч lot/loturi prilru rorc aufosl aplicate criteriide durabilitate)z

рriп рrеzепlп clare cle sеаmd, grupltl cle lucru cleclard сd lеrrпепu! cle aEleplore репlru incheierea

сопlrасluIui,/сопlrосlеlоr iпdicole о lbst respeclot (ехсерfiпсI cozurile prevdzule de arl, 32 аliп, (3) al Legii

пr, lЗI сtiп З iutie 20I5 privitta aittiziliite'pablice ), рrесuпt;i сd ?п cazul dерuпеrii coпleslo|iilor ;i/sau

recep|ioпdrii rapoorlelor ie mопilоrizаrе, aceasteo aufosl ехапiпаlе;i sоlu|iопаtе,

Рriп рrеzеПtо dore cle sеаmd, grupul ele lucru репtrч achizilii сопlirmd coreclilucliпea desfdsurdrii procedurii

cle oihizilie,fapt репlrч "n* 
ponrtd rdsрuпсЛеrе соп|оrm prevederilor legole iп vigoare,

дч fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizi{ii

verzi)?

vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

(DA/NU)

(iпdicali sumа сu TVA)

codul Срv al lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile pentru саrе ач fost

aplicate criterii de durabilitate:
Pre|ttl cel пuli scdzttl а

c'rlslul cel пшi scйzul а

Cel пui Ьttп ruptlrt L,ulilulеl)rсl i ]

L'al mcli huп ruроrt calitalc-c,osl J

сопduсйtоrul gruрulчi de luсru репtrч achizitii:

6



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice

1. Date cu privire la autoritatea contractanttr:

3. Clarifictrri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicittrrii clarificlrilor
Denumirea operatorului econom ic
Expunerea succinttr a solicittrrii de clarificare
Expunerea succinttr a rtrspunsului
Data transmiterii

4. Modifictrri operate in documenta(ia de atribuire:
(Se va completq tn cazul in care au fost operate modiJicdri)

Denumirea autoriti(ii contractante Pretura sectorului Buiucani
Localitate Mun. ChiEiniu
IDNO r 00760 r 009509
Adresa Str. Mihai Yiteazul,2
NumIr de telefon 022 295070,022295079
Num5r de fax 02229s069
E-mail oficial buiucani(@pmc.md
Adresa de internet www.buiucani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, ,-*oA Zglav oc Dan iela, 068240 1 07,

dan iela.zglavoc(@mail.ru

2, Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitalie deschisl
Procedura de achizitie repetattr (duod caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/ acorclutui-
cadru

Luc16ri

Obiectul achizi(iei Reabilitarea trotuarelor din str. Alba Iulia (partea parl) intre
str. L Pelivan qi str. Paris

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivuluiitemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
p,oceduri decdt licitayia deschisd)
Procedura, de'atribuire (se va indica din cadrul
port alului guv ernament ql www. m t en der. eov. m d)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1.66264835 1340
Link-ul: M-Tender
Data publ ic[rii: 08.09.2022

Platforma de achizi(ii publice utilizattr achizitii.md

Procedura a fost inclustr in planul de achizi{ii publice
a autorittr(ii contractante

nDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizi{ii publice publicat:
www.preturabuiucan i.md

Anun( de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:09.08.2022
Link-ul: BAP

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(!1yptd caz)

rAcord-cadru oSistem dinamic de achizilie oLicitalie
electronicd oCatalog electronic

Sursa de finan{are Buget de stat
Valoarea estimatl (lei, fird TVA) 2 334 241,73



Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd
caz)
Termen-limitl de depunere gi deschidere a ofertelor
prelungit (dupd caz)

5. PAnI la termenul-limitr (28.09.2022 09:00),a depus oferta 4 ofertan(i:
Nr. Denumirea operatorului econom ic IDNO

Administrator
I SRL "Vastavit" r 004600066894 Stavila Vitalie
2. SRL "Provladina Construct" 1013600019838 lon Susarenco
3. SRL "Totalstroy com"
4. SRL "Fabianca"

6' Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de ctrtre operatorii
economici:

Denumire document
I Denumirea operatorului economic

Documen
(Se va consmna orin: pr

tele ce constituie oferta
'ezental, neDrezental, nu coresounde)

Propunerea financiarl
I nu coresDunde

-

I Drezentat
I orezentat

-

I ptezentat
DUAE prezentat prezentat
Gaian{ia pentru ofert6
(dupd caz)

prezentat prezentat

Documente de calificare

^--,-.- 

-_-- ,. , , S€ va consruna prin: pr,ezentat, neprezenta!, ntt corespunde
uererea oe p?nlctpare I prezentat oreT,enllt
Dovada inregistrdrii persoanei.juridice prezentat prezentat
Raport financiar, inregistrat la biroul na{ional de
statisticd pentru anul 2021

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Cifra de afaceri anuall 2021 (art.36 alin, I al
documenta{iei standard)

prezentat prezentat

Cifra de afaceri medie anuald 2019-2OZl (art.36
alin. I a] documentatiei standard)

prezentat prezentat

Efectuarea sistematicd a pl6{ii impozitelor, taxelor gi
contributiilor de asigurdri sociale

prezentat prezentat

Lichiditatea generald prezentat prezentat
Demonstrarea experienleiS operatorulu i econom ic in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ceurmeazf,afiatribuit

prezentat prezentat

Recomandf,ri la contractele prezentate pentru
demonstrarea lucrdrilor sim ilare

prezentat prezentat

Demonstrarea accesului la utilajele, instalalii gi/sau
echipamentele tehnice indicate de autoritatea
contractantd, pe care aceasta le considerd necesare
pentru indeplinirea contractului ce urmeazI a fi
atribuit

prezentat prezentat

Demonstrarea accesului la personal necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoaie a obiectului contractulu i
ce urmeazd a fi atribuit (personalul de specialitate
care va avea un rol esenfial in indeplinirea acestuia)

prezentat prezentat

Certificatul de atestare tehnico-profesionald pe tipuri
de lucrdri p. 38

prezentat prezentat

Avizul eliberat de cdtre Agenlia pentru Supravegher-
Tehnicd

prezentat prezentat

tr4anualu1 calit6tii prezentat prezentat



Lista subcontractanfilor qi partea/pd(ile din contract
care sunt indeplinite de cAtre acestea

prezentat prezentat

Informatii privind asocierea prezentat prezentat
Angaiament ter( sus{inltor financiar prezentat prezentat
Angajament privind sus{inerea tehnic[ qi profesionali
a ofertantu lui/grupului de operatori econom i ci

prezentat prezentat

Declaratie te( sus[in6tor tehnic prezentat prezentat
Declaratie tert sustin4tor profes ional prezentat prezentat
Documente prin care se demonstreazd cf, operatorul
economic are acces la laboratoare de incerc4ri qi teste
a materialelor ce vor fi utilizate, in conformitate cu
natura qi specificul lucr[rilor ce fac obiectul
viitorului contract (potrivit p. 38 (2) al documentafiei
standard)

prezentat prezentat

Graficul de executare a lucr6rilor prezentat prezentat
Termenul de garantie a lucrdrilor prezentat prezentat
Declara{ie privind confirmarea identit6fii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora in
situalia condamndrii pentru participarea la activitali
ale unei organizalii sau grupIri criminale, pentru
coruptie, fraudd $i/sau spdlare de bani.

prezentat prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentote se vq indica in conformitate cu cerinlele din documentayia dealribuire si se va consemna prin: prezenlol, neprezentat, nu corespqnde (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu
corespunde cerinlelor de calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferreifinale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de'calificaie" si "Corespunderea cu speci/icaliile tehnice,' , se va
consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

E. Pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinfele stabilitein documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefuluianormalde sctriut) s-a solicitat:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fdr6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
miisurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Reabi litarea trotuarelor din
str. Alba Iulia (Partea par6)
intre str. I. Pelivan gi str.
Paris

SRL "Vastavit" 2 154 005,44 I buc. +

Reabilitarea trotuarelor din
str. Alba Iulia (Partea pard)
intre str. I. Pelivan gi str.
Paris

SRL "Provladina
Construct"

2 236 347,37 I buc. + +

Reabilitarea trotuarelor din
str. Alba Iulia (Partea par[)
intre str. L Pelivan gi str.
Paris

SRL "Totalstroy
com"

2 316091,07 I buc.

Reabi litarea trotuarelor din
str. Alba Iulia (Partea par[)
intre str. I. Pelivan qi str.
Paris

SRL "Fabianca" 2 565 594,61 I buc.



9. Ofertan(ii respingi/descalifi ca(i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai rnulte loturi cumulate n
Pentru toate loturile o
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sctrzut o
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-pref o
Cel mai bun raport calitate-cost o

(in cazul tn care.in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai
de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza
raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14. in urma examintrri, evalutrrii gi compartrrii ofertelor depuse

Atribuirea contractuIui de achizi{ie publicd"/acordului-cadru:

findicalil

criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile

: cel mai bun raport calitate-prel squ cel mai bun

cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informalia solicitat6 Rezmatul rdspunsului operatorului
economic

nla

Denumirea oDeratorului econom ic Motivul resninserii/descal ifi c[ri i
n/a SRL "Vastavit" Propunerea tehnicl nu corespunde

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctaiul calculat
Total 100%

Motivul reevaludrii ofertelor
Modificdrile operate

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de mlsurd

Preful unitar
(fdra TVA)

Preful total
(ftra TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Reabilitarea
hotuarelor din
str. Alba Iulia
(Partea par[)
intre str. L
Pelivan Ei str.
Paris

SRL "Provladina
Construct"

I buc. 2 236 347,37 2 236 347,37 2683616,84

4



30. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL "Vastavit" 11.10.2022 e-mail
SRL "Provladina Construct" t1.10.2022 e-mail
SRL "Totalstroy com" 11.t0.2022 e-mail
SRL "Fabianca" 11.10.2022 e-mail

Anularea procedurii de achizifie publicS:

in temeiul art. 7l alin. _ lit _.

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se
realizeqzd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 3I din 3 iulie 2015 privind aihizqiile publiie)

(Selectasi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI U Cipitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

Denumirea
operatorului
economic

Numtrrul
qi data
contractului/
acordului-cad ru

Cod CPV
Valoarea contractului Termen de valabilitate

al
contractulu i/acord u lui-
cad ruliir{ TVA inclusiv

TVA
SRL
"PROVLADINA
CONSTRUCT''

17

20.10.2022
45200000-9 2 236 347,37 26836 I 6,84 31.12.2023

33. Informa(ia privind achizi(ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica dattr se completeazd doar in cazul in
care la procedura de achizi{ie publictr au fost aplicate criterii de durabilitate pi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

31. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatb a contractului este mai
micl decdt pragurile previzute la a*.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice

[ 6 zile in cazul transmiterii comunictrrii prin
miiloace electronice si/sau fax o
n 1 1 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice qi/sau fax o

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egald sau mai mare decdt pragurile prev[zute la art,2
alin. (3) al Legii nr. l3 1 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! 1l zile in cazul transmiterii comunicf,rii prin mijloace
electronice gi/sau fax n
tr l6 zile in cazulnetransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Ei/sau fax o

Au fost aplicate criterii
verzi)?

pentru achizi{ii publice durabile (achizi(ii
(DA/NU)

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

Codul CPV al lotului/loturilor
durabilitate:

pentru care au fost aplicate criterii de

5



Prin prezentu dore de seamd, grupul tle lucru tleclard cd lermenul
indicile afost respectat (excepfintt cazurile previizute tle art. 32
publice ), precum Si cii tn cuzul depunerii contestaliilor Si/sau
exuminate Ei solulionate.

Prin prezenta dsre de seamd, grupul de lucru penlru achizilii cot
fapl pentru care poortd rdspundere conform prevederilor legale

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Vasile Moroi

a$leplo re p e nl ru inc h e ie re a c o n t ractu lu i./cont ractelo r
(3) ol Legii nr. I 3 I din 3 iulie 201 S privind achi1iliite

rapoailelor de monitorizarc, dceasleq ou fosl

corectitudinea desfisurdrii procedurii de achizilie,
vigoare,

6

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

Pretrul cel mai scdzut o
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost I
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr. 21064199  din  21.10.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi 
Localitate Com. Băcioi 
IDNO 1007601010220 
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125 
Număr de telefon 022383525 
Număr de fax 022383525 
E-mail oficial  primaria@bacioi.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Țonu Maria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii cu mecanisme  
Cod CPV 98300000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: MD-1663763398674 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064199/ 
Data publicării:23.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:  

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

 

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 170000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

(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: Conform informației din SIA RSAP 

http://www.mtender.gov.md/
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

5. Până la termenul-limită (data 10.10.2022, ora 10.00), au depus oferta 1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Armo Beton” SRL 1003600051134 Cîrstea Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Armo 
Beton” SRL 

      

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 prezentat       

Declarația privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat       

Declarație privind lista 
principalelor prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate  

prezentat       

Declarația privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activități ale 
unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani 

prezentat       

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

prezentat       

Demonstrarea accesului la 
personalul de specialitate 
necesar pentru implementarea 
contractului 

prezentat       

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din 
registrul de stat al 

prezentat       
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persoanelor juridice, emis de 
către Camera Înregistrării de 
Stat/ IP „Agenția Servicii 
Publice” 

Certificat de atribuire a 
contului bancar, eliberat de 
banca deținătoare de cont 
după data punerii în aplicare 
a codurilor IBAN 

prezentat       

Efectuarea sistematică a plații 
impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări 
sociale 

prezentat       

Declarație privind lista 
principalelor prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate  

prezentat       

Declarația privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activități ale 
unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani 

prezentat       

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

prezentat       

Demonstrarea accesului la 
personalul de specialitate 
necesar pentru implementarea 
contractului 

prezentat       

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din 
registrul de stat al 
persoanelor juridice, emis de 
către Camera Înregistrării de 
Stat/ IP „Agenția Servicii 
Publice” 

prezentat       

Certificat de atribuire a 
contului bancar, eliberat de 
banca deținătoare de cont 
după data punerii în aplicare 
a codurilor IBAN 

prezentat       

Efectuarea sistematică a plații 
impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări 

prezentat       
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sociale 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii cu 
mecanisme 
 

„Armo Beton” 
SRL 
 

140 500,00  1 buc 
 

corespunde corespunde 
 

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 este cazul 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu este cazul 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile 

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic preț 

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul 

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 

Cant. și 
unit. de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Servicii cu mecanisme 
 

„Armo Beton” SRL 1 buc 140500,00 140500,00 168600,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Armo Beton” SRL 12.10.2022 e-mail: armo.beton@mail.ru 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: S-a aplicat art. 32 alin. (3) lit. 
b) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„Armo Beton” 
SRL 

Capital 
autohton 

147 18.10.20
22 983000

00-6 

140 500,00 168 600,00 31.12.202
2 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș.  



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice й
de incheiere а acordului-cadru п

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 18.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапti:

Denumirea autorititii contractante consiliul raional Lеоча

Localitate оr. Leova
IDNo 1007601004102

Adresa оr. Lеочц str. Independentei пr. 5

Nчmir de telefon 026з-2-20-48

Nчmйr de fax 026з-2-20-58

E-mail oficial consiliu@leova.md

Adresa de internet www.leova.md

Реrsоапа de contact(lzume, рrепumе, tеlеfоп, е-

mail)

Tatiana Stoiu, 0263 -2-20-48, 07 923 бз9 1,

e-mail. tstoiu@mail.ru

2. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate ИСеrеrеа ofertelor de рrеfчri пLicitatie deschisй
пАltеlе:

Рrосеdчrа de achizitie repetat5 (duрd caz) Nr: пu

Tipul obiectului сопtrасtчlчi de

achizitie/acordului-cadru
вuпчri п servicii п Lчсrйri И

Obiectul achizi{iei
Centrului Comunitar de Sйnйtate МiцtаЦ
in cadrul IMSP СепtrSul de Sйnйtate Leova
,,

Cod СРV 45453 1 00-8

Ехрчпеrеа mоtiччlчi/tеmеiчlцi privind аlеgеrеа
procedurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
proc eduri d ecdt lic it ali а de s chi s d)

Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdica din cadrul

р ortalului guу еrпаmепtаl www. m t епd е r. goy. md)
Nr:21063995
Link-ul : ocd s-b 3 lv d p'l : М D,: l бб ] "ý.ý.8.8б 5 7. l "9_

Data рчЬliсбrii: 19.09,2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй Иachizitii.md; п e_licitatie,md; п урtепdеr.md

Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data:nu
Link-ul: осds-ЬЗwdrl l -It{ D- l 66З 5888657 l 9

Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de аtriЬчirе
Иuрd caz)

пАсоrd-саdrч пSistеm dinamic de achizilie пLicitalie
electronicё псаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап{аrе nBuget de stat; пBuget CNAM; пВчgеt CNAS; пSчrsе
ехtеrпе; BAlte sчrsе: И Bugetul local

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 448920,00

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se vа completa iп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

1



Dепumirеа опеrаtоrчlчi economic
Ехпчпеrеа succinti а solicitirii de сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа succinti а гisрчпsчlчi
Data transmiterii

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se vа completa iп cazul iп care aufost operate modificdri)

Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate in BAP/altemijloacelor de iпfоrmаrе
Иuоd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdrii]

Termen-limit5 de dерчпеrе Ei deschidere а
ofertelor рrеlчпgit (dupd caz)

[Iпdicayi пumdrul de zileJ

5. Рiпi la tеrmепчI-|imitй (data 03.10.2022, оrа_16:00J, ач depus oferta _3 (trei oferte) оfеrtап{:

Nr. Dепцmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1
,SERvIcoNS ELUS" SRL 1020600000719 Boclinca Srghei

2 Sc "млхсоSм PRIM, SRL 100960002855б ТчЁчriса Angela

J ,LEocoNS PLUS, SRL 1003б05001097 Gospodinov Аlехапdrа

6. Informa{ii privind ofeЁele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de

сitrе operatorii economici:

Dепцmirе document
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic

Ореrаtоr economic
1

,SERvlcoNS
PLUS" SRL

Operator
2

Sc,млхсоSм
PRIM, SRL
economic 2

Ореrаtоr
economic 3

,LEocoNS
PLUS, SRL

Ореrаtоr economic
n

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопsmпа рriп: preаeпtat, пeprezeпtat, пu соrеsрuпdе)

рrорчпеrеа tehnicб prezeпtat, prezeпtat, prezeпtqt,

рrооuпеrеаfiпапсiаrtr prezeпtat, prezentqt prezeпtat,

DUAE prezeпtat, prezeпtat, prezentat,

Garmrfia pentru ofertё
(duоd caz)

prezentat, prezeпtat, preZeпtat,

Dосчmепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespunde

Сеrеrе de participare
prezeпtat, prezeпtat, prezentat,

Grаfiс de ехесчtаrеа а
lчсrйrilог

prezeпtat, prezeпtat, рrеzепtаt,

Scrisoare de garantie
Ьапсаrй

prezentat, prezeпtat, prezeпtat,

Declara{ie privind
ехреriеп{а similаrб

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

Lista participalelor
lчсrйri executate in
ultimul an de activitate

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

Declaratie privind prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

2



dotёrile specifice,
utilajul gi echipamentul
песеsаr pcntru
indeplinirea
соrеsрчпzЁtоаrе а
contractului

Declaratie privind
personalul de

specialitate propus
pentru implimentarea
contractului

prezeпtat, prezeпtat, prezentat,

Lista subcontractantilor

9i раrtеа/ pёdile din
contract саrе sunt
indeplinite de aceqtia

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtqt,

Avizul Agen{iei
pentru Supraveghere
Tehnicё

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

certificat de
inregistrare а
intreprinderiiДxtras
din registrul de Stat al

реrsоапеlоr juridice

prezentat, prezeпtat, prezeпtat,

certificat de
еfесtчаrеа sistimaticl
а plltii impozitelor,
contribu{iilor eliberat
de Inspectoratul Fiscal

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

Raport fiпапсiаr ре
anul 2020

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

Deviz de cheltuieli
prezeпtat, prezeпtat, preZeпtat,

certificat de atestare
tehnico рrоfеsiопаlё а
dirigintelui de ;antier

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

Garantie de Ьчпб

execu{ie (10 %)

Conform legislaliei,

s-au alte fоrmе ale

garan{iei de bun1

execu{ie acceptate de

autoritatea
сопtrасипtё

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,



Fоrmulаrul
informative

despre ofertant
(adresa,

cod fiscal, telefon,

adresa Ьёпсii,

dепчmirеа bёncii ,

IBAN, ect)

prezentat,

(Iпfоrmа|iа privind dепumirеа dосumепtеlоr prezentate se vа iпdica iп сопfоrmitаtе cu сеriп|еlе diпdосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtоt, пч соrеsрапdе (iп cazulсdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч 
"o""rpuidrcerinleior de calificare))

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

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdiса pre|ul ofertei liпаlе(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сч сеriп|еlе dеЪыфсЙе" si "Соrеsрuпdеrеа сu speciJicayiiletеhпiсе", Se vа сопSеmпа prin: ,,* " tп cazul corespuпdbrii qi рriп ,,-" iпЪаzul песоrеsрuпdеrii)
8, Репtru еluсidаrеа_uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date pгivind соrеsрчпdеrеа ofertei счсегiпfеlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrеlulчi апоrmаl de sc5zut) s-а solicitat:

Ргеfчl ofertei
(Йrа Тvд;*

Cantitate gi
unitate de
m5sчri

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriпfеlе de

caIificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specificafiile

tehnice"Цrсriri
de
rераrаtiе
Dепtrч
аmDIаýаrеа
СепtrчIui
соmuпitаr
de
Sinitate
Mintali in
cadrul
IMSP
Сепt15чI
de
Sinitate

510,8 m.р

3.,LEocoNS
PLUS" SRL

40E588,12 510,8 m.р

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl economic Informafia solicitati Rezmatul rEspunsuIui operatoruIui
economic
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9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrчlцi economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de ечаlчапе а оfеrtеlоr:

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile И
дltе limiйri privind пчmёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia9i ofertant: [IпdiсаУiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Рrе{чl cel mai scйzut И
costul cel mai sctrzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt caliИte-cost в

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vоr

iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

12. Iпfоrmаfiа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(se va completa репtrч loturile care ач fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-

pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

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

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Dепчmirе factorul l Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Dепumirе factorul п Ponderea

моtiчцl rеечаlц5rii оfеrtеlоr Ofertantul сч пr. l "Servicons Plus" SRL а refuzat gi а rеtrаs оfеrtа
fiind chi;tigбtoare prin sсrisоаrе de rеtrаgеге пr. 01 din |0.|0.2022.

H;lig
scrisoare de retra9ere.pdf

Рriп care au motivat fiind volumul mаrе de lucru in care sunt incadrati
moment gi care solicit predaTea obiectuluui finisat
1п tеrmеп scurt, fiind in imposibilitatea de area|izaproiectul dat la
tеrmеп stability in ofert6.

Modific5rile ореrаtе Ofertantul cu пт. 1 а fost discalificat. ýi sa examitat oferta сч пr. 2 SC

"MaxCosm Рrim" SRL, саrе corespunde сеriп!еlоr сопfоrm caietului
de sarcini , dчрй reevaluare, qi а fost calificql iNVINGДTOR



14. in urmа ехаmiпiri, ечаIч5rii qi соmраrбrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriьчirе s-a
decis:

АtriЬчiгеа contracfului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Апчlаrеа рrосеdurii de achizilie publicё:

in temeiul

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

(IПfОrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
Iucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 31 al Legii пr. 131 diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс

Cantitate qi

unitate de
m5sчr5

Рrе{чl unitar
(йrй ТVА)

Рrе{чl total
(fiirй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)

"Щ!
de
reparatie
репtru
аmпlаsаrеа
сепtrчlui
соmчпitаr
de sinйtate
Mintalй in
саdrul
IMSP
CentrSul
de siinйtate
Leova "

SC"MaxCosm
Рrim" SRL

510.8 m.р 722,73 369169,29 443003,15

Dепцmirеа ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

1.,SERVICONS PLUS, SRL l2.10.2022 e-mail: sеrчiсопsрlчs@mаil.rч

2. Sc ,млхсоSм PRIM,
SRL

12.10.2022 e-mail: maxcosmprim@gmail.com

3. .,,LEocoNS PLUS, SRL 12.10.2022 e-mail: leocons@mail.ru

1б. Теrmепчl de аqtерtаrе репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtчlчi:

cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este 6 zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii рriп
mai miсё decбt рrаgurilе prevйzute |а art.2 alin. (3)
al Legii пr. l 3 1 din 3 iulie 201 5 privind achiziliile

miiloace electronice si/sau fахп
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii рriп

lce electronice li/sau fахп
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ffimunicёriiprin
iiloace electronice qi/sau fахпffiаtё а contractului este

;;;irr;. mai mаrе decit.9rlByr}l, рl,J_алj" .':,un,'
"ЙЗj "r 

Legii пr. 13l din 3 iulie 2015 privind i unicёrii prin

miiloace electronice ýi/sau fахп

17. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlчi
/асоrdчlчi-

саdrч

vаlоаrеа сопtrасtчlчi

Cod СРV
Nчmirцl

qi data
сопtrасtчlчi/асоrd

ului-саdrч

derea:
Сц

capital
autohton/

Сu
capital

mixt/asoc
iеrе/
Сч

capital
str5in

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

inclusiv
тчАйri ТVА

3|.l2.2022
Sc,MAxcoS
м PRIM,
SRL

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 13] diп 3

iulie 20t 5 priviпd achiziliile publice, iпclusiy а tеrmепеlоr de а$ерtаrе.,е_ф:tчеуd iп сопJоrmitаtе

сч prevederrle TITLiL|it iv сар7g7r7 I (Calcularea Теrmепuiui) al Codului Ci'il al RePublicii

Moldova),

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii veп,i)(rubrica datd se completeazd doar tп

cazul iп ,оr, to proriiura de'achizi1ie рuЬliсd iufoM aplicate criterii de durabilitate si s,a iпсhеiаt
";;;;;;;;;;[i, ir""" lot/loturi репtrч care oi|ortiplicate criterii de durabilitate)z

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de asteptare репtru iпcheierea

contractului/coпtractelor iпdiсаtе а fost respeclat (ехсерftпd caarile prevdaile de art,__32 аliп, (3) al Legii

пr. 131 diп з iulie 2015 priviпd оiпtzцttti publice ), prrru^ si сd iп cazul dерuпеrii coпlesla|iilor qi/sau

irriplbiarii rapoarlelor tlе moпitorizare, aceastea ач |ost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопаtе' 
7

Ач fost aplicate сritеriа репtrч achizi{ii publice dчrаьilе
(achizitii velzi)?

vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtrч care ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

(Dл/NU)

(iпdica|isuma cu ТVД)

codul Срv al lоtчlчi/lоtчrilоr pentru саrе ач fost aplicate criterii

de durabilitate:

criteriul de аtriьчirерепtrчlоtчуlоtчrilерепtrц саrе ач

fostaplicatecriterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut о

costul cel mаi scdzut о

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| Е

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о

SRL
45 18.10.2022 45453100-8 369|69,29 443003,15



пf. 131 diп з iulie 2015 priviпd achiфiile publice ), рrесuп s.i сd iп caull depuпerii coПtesto|iilor qi/sau

ib-"iйi"iiПi rapourtelor ie mопitоrizлrе, aceastea au fost ехопiпаtе si solu|ionate,

Рriп рrеzепtа dare de sеапd, grupul de lucru репtrч achizi|ii "2ц:*d 
соrесtitudiпеа desfdsurdrii procedurii

dе achizi|ie,fapt репtrч cii iоаПd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare

Сопdцсitогчl grupului de lчсrч репtrч achizi{ii



l DARE DE SBAMA

de evaluare a contractului de achizilii publice g
de incheiere a acordului-cadrr"r !

de anulare a procedurii de atribuire

nr.7 din20.10.2022
Nr.op_ds:b_3"wdp-1;MD;-!,_652639893;7-00_din0008"septembrie2022

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificbri orivind documentatia de atribuire:

Date cu privrre la autoritatea contractant5
Denum irea autoritltii contractante Primaria AneniiNoi
Localitate Or. Anenii Noi
IDNO t007601010231
Adresa Str.Suvorov,6
Numir de telefon 026s 22034
Numir de fax 026s 22034
E-mail oficial Primaria-anenii-noi@mail.ru
Adresa de internet www anenii-noi.com
Persoana de contact Guscina Ana

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: Da
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Lucriri

Obiectul achizi{iei Constructia capitala a retelelor de canalizare in or.Anenii
Noi

Cod CPV 45300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul apticdrii altor
procedu ri decdt I ici ta( ia deschisd)

Legea nr 1 31 din 03.07.2015

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or ta I u lu i guv er na m e ntal www. m ten d e r. gov. m d)

Nr q_cdst3_wdB I -MD- L66263 9803 700
Link-ul: mtender. gov.md/plans/
ocds-b3wdp I -MD- I 6626398037 00

Data oublicdrii: 08.09.2022
Platforma de achizi{ii publice utilizati n achizitii.md;
.A.nun! de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:Da, 19,08.2022

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

NU nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie nlicitalie
electronicd rCatalos electronic

Sursa de finan{are r Buget local
Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 6 639 686.00 lei MD

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii
Data soliciti rii clar.ifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Exnunerea succinti a risounsului



4. Modificdri operate in documentafia de atribuire: Nu au fost

5. P6nd la termenul-limitd(data30.09.2022, ora 09-00 ), au depus oferte 3 ofertan{i:

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de cdtre operatorii
economici: evaluate

Rezumatul modificdrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd
?42 t

flndica|i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SRL Vioart Plus 1005600016494 Pooov Vitalie
., SRL Valdconsruo 1009600000374 Denis Turcan
J SRL Compania Termosistem 10036001 17881 Butmalai Arina

Denumire document
Operatorul economic

SRL Vipart Plus SRL Valdcongruo SRL Compania Termosistem
Propunerea tehnicd; prezelflal prezentar prezentat
Propunerea financiard; DtezenlaI DrezeITIat Drezenlal
DUAE: Drezenrar prezefiIat Dtezental
Cerere de oarticioare Drezentat Drezefitat ptezeffiat
Garantia pentru oferta I %o prezentat prezentat Drezentat
Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentat Drezentat neprezewal

Grafic de executare a lucrdrilor |rezentat prezentat !fezentat
Declaratie orivind exoerienta similard rrezeffiat Dtezefitat neprezental

Recomandari la contractile prezentate
oentru demonsffarea lucrarilor similare

prezenlal prezenlal neprezenrar

Declaratrie privind dotdrile specifice,
utilajul gi echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare a
conffacfului

prezenlat prezentat neprezeruat

Declarafie privind personalul de
specialitate propus pentru implementarea
contractului

prezentat prezenlat neprezenrar

Lista subcontractanlilor 9i partea/pd4ile
din contract care sunt indeplinite de
ace9ua

prezerfial prezental prezentat

lnformatii privind asocierea rteze$tat prezentat neprezenMl

Ansaiament tert sustindtor financiar ofezerLlal Drezentat neprezenMl

Angajament privind suslinerea tehaicd qi
profesionalI a ofertantuluilgrupului de
operatori economici -dupd caz:

prezerfiat ptezenlal neprezennt

Declaratie tert sustinAtor tehnic Drezentat Drezentat neprezenlat

Declaratie ten sustinator profesional prgzenlat Dfezenlat neprezemal

Certificat ISO oentru materialele folosite Drezentat Dfezenlat neprezenlal

D E C LARAT I E p rivin d c o nJirmar ea
identitdyii beneJiciarilor efectivi ;i
netncadrareu scestors in situayia
condumildrii pentru parliciparea Ia
activitdli ule unei organizalii sau grupdri
criminale,pentru coruplie, frautld Sihau
sndlure de buni

prezenlat prezentat prezerfiat

Certificat de efectuare sistematicd a pldlii
impozitelor, contribuliilor eliberat de
Insoectoratul Fiscal

prezentat prezental ptezentat

Raport Financiar ,inregistrat la
BNS(an.2020 -2021)

prezerftat prezentat neprezenMt
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Perioada de earantie a lucrarilor prczerLlal Drezetfial Dtezenlar

Certificat/Decizie de inregistrare a
htreprinderii/Extras din Registrul de Stat
al persoanelor iLridice

prezentat prezenlat prezentat

Certificatul de atestare tehnico-
orofesionald a dirieintelui de $antier.

prezenlal prezefial neprezenmt

Certificat de atribuire a contului bancar Drgzefitat prezentat neprezentat

()&a de afaceri anuald 2021 .(aft.36 alin'l al
documentatiei standard)

ptezentat prezentat prezentat

Cifra de afaceri medie atualit20l9-2021

(art.36 alin.1 al documentaqiei standar$

prezefial pr9zerfiaI prezenlal

Lichiditatea generald Dreze{fial prezentat ptezerfial

Avizul eliberat de cdtre Agenlia pentru
Suoraveshere Tehnic6

prezental prelentat neprezentat

Manualul Calitatii rfezentat Drezental neprezemal

Cirtificat lSO 14001, ISO9001, eliberat de
cdtre organul national de certificare den RM,
certificate ce atesta indeplinirea de companie a
standartelor nationale in domeniul securitatii
ocuDationale emise de autoritatile competente

prezentat preze[tat neprezental

Documeiqte prin care se demonstreazd cd

oDeratonrl economic are acces la
labo.atoare de incerciri 9i teste a materialelor
ce vor fi utilizate, in
confonnitate cu naflra gi specificul lucririlor
ce fac obiectul viitorului contract (potrivit p.38
(2) al docurnentatiei standard

prezentat prezerfiat neprezen@t

7. (Informayia privind denumirea documentelor prezentate se vq. in.dica in co4formitate cu cerinlele din documentalia

de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd documentil afost
preienrat, dar nu corespunde cerinYelor de calificare))

8. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Pre{ul ofertei
(fera TVA)* Cantitate qi

unitate de
misurl

Corespunde
rea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunderea,cu
specificafiile

tehnice

Constructia
capitala a retelelor
de canalizare in
or.Anenii Noi

SRL Vipart Plus 6 607 283.151ei Buc. + +

SRL ValdcongruP 6 639 522 lei Buc. + +

SRL Compania
Termosistem

7 107 153.251er Buc.

* in cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia prtvind "Coiespunderea cu cerinlele de-calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice", seva
'ronru*r.o prin: ,,*" in ca)ut corespunderii;i prin ,,-" in cqzul necorespunderii)

9, pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinple stabilite in

documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scdzut) s-a solicitat:

10. Ofertanlii respinqi/descalificaii: nu au fost

Denu mirea operatorului economic Motivu I respingeriildesca lificdrii

Data'solici
tlrii

Operatorul
economrc

Informafia solicitati
:.

ne^*atut rlsPunsului
operatorului economic



I 1. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate n

,/ Pentru toate loturile r

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut Vn
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prel D

Cel mai bun raport calitate-cost o

13. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicali: nu a fost aplicat

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

14. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat

(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevalu.ate repetat)

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

Denumfue factorul 1 londerea
Denumire factorul n londerea

Denumirea operatorului economlc n Total'
Denumire factorul I londerea
Denumire factorul n londerea

15. in urma examindri, evaludrii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Grupul de lucru in rezultatul evalulrii ofertei a decis: de a desemna ciqtigitor SRL Vipart Plus .

l6.Atribuirea contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru:

l6.Anularea procedurii de achizi{ie public5:nu este cazul

in temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Cantit qi
unit.

de mdsuri

Pre{ul unitar,
(f5rn TVA)

Preful
total

(firi TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Constructia capitala a
retelelor de canalizare
in or.Anenii Noi

SRL Vipart Plus 1 buc 6 607 283.15 lei
6 607 283.1s

lei 7 928739.78tei



Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL Vipart Plus

10.10.2022

[se specificdSlA RSAP, e-mail;
fat po;td, etc/

SRL Valdcongrup
SRL Comoania Terrnosistent

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

deciziile g.upului de lucru pentru achiziyii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

lT.Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea lermenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziyiile publice, inclusiv a tet'menelor de a;teptare, se eJbctueazd in conformilate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

l8.Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Inforrnalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzl)(rubrica datd se completeazd doar in cnzul ln care la
prctcedura rle achiziyiepu.blicd au.fost aplicate criterii de durabilitale;i.s-aincheial contracl/conlractepenlru lot/loturi

p*, prezenta elare cle seamd, grupul de lucru tleclurd cd lermenul de a$eptqre penttu tncheiereu
contructultri/contructelor indicute a.fost respectal (exceptdnd caz,urile prevdzute de urt, 32 alin, (3) aI Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privintl achizi{iile pubtice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau recepliondrii rapoartelor cle

monitorizure, acestes au fost exuminute qi solulionate.

Prin prezenta ilure de seamd, grupul de lucru pentru
uchiz.ilie,fapt pentru cure poartd rdspundere conJbrm

In cazul in care valoarea estimati a contractului este mai
micd decdt pragurile prevdzute Ia art.2 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind acliizigiile publice

E 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau faxl
! I I ziie in cazul netransmiterii comunicdrii pnn
rniiloace electronice siisau faxn

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului este egali
sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al
Legii nr. 13 I din 3 iulie 20 I 5 privind achizillile publice

n 1 lzile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice qi/sau faxn
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau faxr

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

contractului/

acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen ile
valabilitate

al
contractuluil
acordului-

cadru

SRL Vipart Plus 106 t8.r0.2022 4s300000-0 6 607 283.15 lei 7 928 739,78 lei 31.12.2023

penlrtt care au.fbsl aplicate criterii de durabilitate):

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

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

7 928739.78lei
(indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluillotufilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate:

Criteriul de atribuirepentru lotullloturilepentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Pretrul cel mai scdzut P
Coslttl cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitate-pre| n
Cel mai bun raport calitate-cost a

Conducitorul grupului de lucru

corectitudinea desJdsurdrii procedurii de
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DAREA DE SEAMĂ 

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

Nr. 27 din 21.10.2022 

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

022 241 240,              achizitii@usm.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 
Obiectul achiziției Echipamente conform proiectului QFORTE (Îmbunătățirea 

Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova) 
Număr de referință: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP 

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

Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice. 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657201820401 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657201820401?tab=contract-notice  
Data publicării: 11 iulie 2022, 16:52 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usm.md/wp-content/uploads/plan_28_06_2022-1.pdf  

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 27.05.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_41_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5 468 166,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  Conform informației din SIA RSAP. 
Denumirea operatorului economic Conform informației din SIA RSAP. 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform informației din SIA RSAP. 
Expunerea succintă a răspunsului  Conform informației din SIA RSAP. 
Data transmiterii Conform informației din SIA RSAP. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
Rezumatul modificărilor Conform informației din SIA RSAP. 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) Conform informației din SIA RSAP. 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

Conform informației din SIA RSAP. 

5. Până la termenul-limită (data 12.09.2022, ora 15:00), au depus oferta 5 (cinci) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. „Genial Invest” SRL 1018600000851 Eugeniu Rudenco 
2. „BTS Pro” SRL 1008600061565 Alexandr Suvorov 
3. „Triomac” SRL 1006606001224 Alexandru Constantin 
4. „Aproservice-X” SRL 1002600054286 Tudor Acristinii 
5. „Accent Tehno” SRL  1002600037469 Oleg Savcenco 

 

mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.usm.md/
mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657201820401
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657201820401?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657201820401?tab=contract-notice
https://usm.md/wp-content/uploads/plan_28_06_2022-1.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_41_1.pdf
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici: 

Lotul nr. 1 Proiector 
Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/ 
cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul 
minim/ 

Obligativit. 

„Genial 
Invest” SRL 

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

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

Obligatoriu Da 

2 Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Da 

3 Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

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

Obligatoriu Da 

4 Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu Da 

5 Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Da 

6 Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Da 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul 
loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 (unu) zi lucrătoare, documentele 

justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
7 Dovada înregistrării 

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

Obligatoriu Da 

8 Certificat de atribuire al 
contului bancar  

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

Obligatoriu Da 

9 Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul 
de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)  

Obligatoriu Da 

10 Declarație privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activități ale 
unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de 
bani.  

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

Obligatoriu Da 

11 Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE.  

Obligatoriu Da 

12 
Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Da 

13 Autorizație de la 
producător MAF 
(Manufacturer 
Authorization Form) 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al 
ofertantului, cu indicarea numărului licitației și denumirea 
autorității contractate căreia îi este adresată oferta. În cazul 
desemnării ca câștigător, la solicitare se va prezenta 
documentul în original. 

La solicitare Da 

14 Service Centru Autorizat, 
inclusiv a specialiștilor 

Copia autorizației pentru Service Centru Autorizat propriu 
sau copia contractului cu un asemenea Service Centru, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al 
ofertantului. Certificatele a min 2 ingineri autorizați privind 
deservirea tehnică a echipamentului ofertat. În cazul 
desemnării ca câștigător, la solicitare se vor prezenta 
documentele în original. 

Obligatoriu Da 

15 Numărul de înregistrare  Pentru echipamentele electrice și electronice (EEE) se va 
prezenta numărul de înregistrare a 
producătorului/distribuitorului EEE în Lista producătorilor de 
produse supuse         reglementărilor de responsabilitate extinsă a 

Obligatoriu Da 
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producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice aprobat prin HG nr. 
212/2018, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice al 
operatorului economic 

16 Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor 
similare 

Declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al 
ofertantului. 

 
La solicitare 

Da 

17 Certificat de origine a 
echipamentelor Original, la livrarea bunurilor. La solicitare 

La solicitare  

18 Certificat sau declarație de 
garanție 

Original, la livrarea bunurilor. Documentul să includă 
perioada și tipul garanției solicitate cu posibilitatea verificării 
acesteia pe site-ul producătorului. 

La solicitare La solicitare 

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

Certificate de conformitate - copii confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice al operatorului economic. 

La solicitare La solicitare 

20 Recomandări din partea 
altor beneficiari 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului. La solicitare 

Da 

 
Lotul nr. 2 HDD 

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/ 
cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativit. 

„BTS PRO” 
SRL 

„TRIOMAC” SRL 

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

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

2 Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Da N-a fost 

examinat 

3 Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

4 Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau 
transfer la contul autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

5 Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

6 Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul 
loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 (unu) zi lucrătoare, documentele 

justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
7 Dovada înregistrării 

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

8 Certificat de atribuire al 
contului bancar  

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

9 Garanția de bună 
execuție a contractului 

Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)  

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

10 Declarație privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării 
pentru participarea la 

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 
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activități ale unei 
organizații sau grupări 
criminale, pentru 
corupție, fraudă și/sau 
spălare de bani.  

11 Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE.  

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

12 
Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

13 Autorizație de la 
producător MAF 
(Manufacturer 
Authorization Form) 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al ofertantului, cu indicarea 
numărului licitației și denumirea autorității 
contractate căreia îi este adresată oferta. În cazul 
desemnării ca câștigător, la solicitare se va 
prezenta documentul în original. 

La solicitare Da N-a fost 
examinat 

14 Service Centru 
Autorizat, inclusiv a 
specialiștilor 

Copia autorizației pentru Service Centru 
Autorizat propriu sau copia contractului cu un 
asemenea Service Centru, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 
Certificatele a min 2 ingineri autorizați privind 
deservirea tehnică a echipamentului ofertat. În 
cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se 
vor prezenta documentele în original. 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

15 Numărul de înregistrare  Pentru echipamentele electrice și electronice 
(EEE) se va prezenta numărul de înregistrare a 
producătorului/distribuitorului EEE în Lista 
producătorilor de produse supuse         reglementărilor 
de responsabilitate extinsă a producătorilor, 
conform Regulamentului privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice aprobat prin 
HG nr. 212/2018, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice al operatorului economic 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

16 Minim 3 ani de 
experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau 
serviciilor similare 

Declarație confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al ofertantului. 

 
La solicitare 

Da N-a fost 
examinat 

17 Certificat de origine a 
echipamentelor Original, la livrarea bunurilor. La solicitare 

La solicitare N-a fost 
examinat 

18 Certificat sau declarație 
de garanție 

Original, la livrarea bunurilor. Documentul să 
includă perioada și tipul garanției solicitate cu 
posibilitatea verificării acesteia pe site-ul 
producătorului. 

La solicitare La solicitare N-a fost 
examinat 

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

Certificate de conformitate - copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice al 
operatorului economic. 

La solicitare La solicitare N-a fost 
examinat 

20 Recomandări din 
partea altor  beneficiari 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. La solicitare 

Da N-a fost 
examinat 

 
Lot 3 Multifuncțională A4 
 

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/ 
cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativit. 

„BTS PRO” 
SRL 

„Aproservice
-X SRL 

 
1 Formularul standard al 

Documentului Unic de 
Achiziții European 
(DUAE) 

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

2 Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Da N-a fost 

examinat 

3 Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

4 Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau 
transfer la contul autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE, conform anexei nr. 9: 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 
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Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

5 Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

6 Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe 
primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 (unu) zi lucrătoare, 

documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
7 Dovada înregistrării 

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

8 Certificat de atribuire al 
contului bancar  

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

9 Garanția de bună 
execuție a contractului 

Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)  

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

10 Declarație privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării 
pentru participarea la 
activități ale unei 
organizații sau grupări 
criminale, pentru 
corupție, fraudă și/sau 
spălare de bani.  

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

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

11 Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE.  

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

12 
Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
Da 

N-a fost 
examinat 

13 Autorizație de la 
producător MAF 
(Manufacturer 
Authorization Form) 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al ofertantului, cu indicarea 
numărului licitației și denumirea autorității 
contractate căreia îi este adresată oferta. În cazul 
desemnării ca câștigător, la solicitare se va 
prezenta documentul în original. 

La solicitare Da N-a fost 
examinat 

14 Service Centru 
Autorizat, inclusiv a 
specialiștilor 

Copia autorizației pentru Service Centru 
Autorizat propriu sau copia contractului cu un 
asemenea Service Centru, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 
Certificatele a min 2 ingineri autorizați privind 
deservirea tehnică a echipamentului ofertat. În 
cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se 
vor prezenta documentele în original. 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

15 Numărul de înregistrare  Pentru echipamentele electrice și electronice 
(EEE) se va prezenta numărul de înregistrare a 
producătorului/distribuitorului EEE în Lista 
producătorilor de produse supuse         reglementărilor 
de responsabilitate extinsă a producătorilor, 
conform Regulamentului privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice aprobat prin 
HG nr. 212/2018, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice al operatorului economic 

Obligatoriu Da N-a fost 
examinat 

16 Minim 3 ani de 
experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau 
serviciilor similare 

Declarație confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al ofertantului. 

 
La solicitare 

Da N-a fost 
examinat 

17 Certificat de origine a 
echipamentelor Original, la livrarea bunurilor. La solicitare 

La solicitare N-a fost 
examinat 

18 Certificat sau declarație 
de garanție 

Original, la livrarea bunurilor. Documentul să 
includă perioada și tipul garanției solicitate cu 

La solicitare La solicitare N-a fost 
examinat 
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posibilitatea verificării acesteia pe site-ul 
producătorului. 

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

Certificate de conformitate - copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice al 
operatorului economic. 

La solicitare La solicitare N-a fost 
examinat 

20 Recomandări din 
partea altor  beneficiari 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. La solicitare 

Da N-a fost 
examinat 

 
Lot 4 All-in-One Desktop (Brand Name International) și Notebook (Brand Name International) 
 

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/ 
cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativit. 

„BTS PRO” 
SRL 

„Accent 
Tehno” SRL 

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

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

Obligatoriu Da Da 

2 Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Da Da 

3 Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

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

Obligatoriu Da Da 

4 Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau 
transfer la contul autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu Da Da 

5 Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Da  Da  

6 Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Da Da 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe 
primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 (unu) zi lucrătoare, 

documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
7 Dovada înregistrării 

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

Obligatoriu Da - 

8 Certificat de atribuire al 
contului bancar  

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

Obligatoriu Da - 

9 Garanția de bună 
execuție a contractului 

Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)  

Obligatoriu La semnarea 
contractului 

- 

10 Declarație privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării 
pentru participarea la 
activități ale unei 
organizații sau grupări 
criminale, pentru 
corupție, fraudă și/sau 
spălare de bani.  

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

Obligatoriu La semnarea 
contractului 

- 

11 Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE.  

Obligatoriu Da - 

12 
Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii Obligatoriu 

Da 
- 
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bugetul de stat electronice a OE. 
13 Autorizație de la 

producător MAF 
(Manufacturer 
Authorization Form) 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al ofertantului, cu indicarea 
numărului licitației și denumirea autorității 
contractate căreia îi este adresată oferta. În cazul 
desemnării ca câștigător, la solicitare se va 
prezenta documentul în original. 

La solicitare Da - 

14 Service Centru 
Autorizat, inclusiv a 
specialiștilor 

Copia autorizației pentru Service Centru 
Autorizat propriu sau copia contractului cu un 
asemenea Service Centru, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 
Certificatele a min 2 ingineri autorizați privind 
deservirea tehnică a echipamentului ofertat. În 
cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se 
vor prezenta documentele în original. 

Obligatoriu Da - 

15 Numărul de înregistrare  Pentru echipamentele electrice și electronice 
(EEE) se va prezenta numărul de înregistrare a 
producătorului/distribuitorului EEE în Lista 
producătorilor de produse supuse         reglementărilor 
de responsabilitate extinsă a producătorilor, 
conform Regulamentului privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice aprobat prin 
HG nr. 212/2018, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice al operatorului economic 

Obligatoriu Da - 

16 Minim 3 ani de 
experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau 
serviciilor similare 

Declarație confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al ofertantului. 

 
La solicitare 

Da - 

17 Certificat de origine a 
echipamentelor Original, la livrarea bunurilor. La solicitare 

La solicitare - 

18 Certificat sau declarație 
de garanție 

Original, la livrarea bunurilor. Documentul să 
includă perioada și tipul garanției solicitate cu 
posibilitatea verificării acesteia pe site-ul 
producătorului. 

La solicitare La solicitare - 

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

Certificate de conformitate - copii confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice al 
operatorului economic. 

La solicitare La solicitare - 

20 Recomandări din 
partea altor beneficiari 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului. La solicitare 

Da - 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Lotul nr. 1 Proiector 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
Lotul nr. 1 Proiector 
 „Genial Invest” SRL 139 300,00 7 buc. + + 

 
Lotul nr. 2 HDD 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
Lotul nr. 2 HDD „BTS PRO” SRL 7 770,00 7 buc. 

+ + 
„TRIOMAC” SRL 7 777,00 N-a fost examinat N-a fost examinat 

 
Lot 3 Multifuncțională A4 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
Lot 3 
Multifuncțională A4 

„BTS  PRO” SRL 85 155,00 
7 buc. 

+ + 
„Aproservice-X” SRL 86 440,00 N-a fost examinat N-a fost examinat 
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Lot 4 All-in-One Desktop (Brand Name International) și Notebook (Brand Name International) 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
Lot 4 All-in-One 
Desktop (Brand 
Name International) 
și Notebook (Brand 
Name International) 

„BTS  PRO” SRL 3 594 470,84  21 buc. 

70 buc. 

+ - 

„ACCENT TEHNO” SRL 3 594 045,00 + 
- 

 

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 

14.09.2022, nr. 
01/2052 

„BTS-PRO” SRL Clarificări asupra software aplicativ Microsoft 
Office Home & Student 2021 și clarificări asupra 
ofertei comerciale privitor frecvența de bază a 
procesorului. 

Scrisoarea nr. 60 din 16.09.2022, a oferit 
răspuns asupra clarificărilor înaintate de către 
autoritatea contractantă. 

16.09.2022, nr. 
01/2076 

„BTS-PRO” SRL Solicită prezența certificatului privind lipsa 
datoriilor față de bugetul de stat valabil și 
prezentarea ofertei cu preț actualizat în urma 
licitației elelctronice. 

Scrisoare cu nr. de intrare 1298/22 din 
19.09.2022, prin care a prezentat actele 
solicitate. 

16.09.2022, nr. 
01/2075 

„Genial Invest” SRL Solicită prezentarea certificatului privind lipsa 
datoriilor față de bugetul de stat valabil și a 
certificatelor a minim 2 ingineri autorizați 
privind deservirea tehnică a echipamentului 
ofertat. 

Declarație cu nr. de intrare 1297/22 din 
19.09.2022, declară că au contract privind 
prestarea serviciilor de reparatie si deservire a 
tehnicii, încheiat cu service centru autorizat pe 
teritoriul RM, care deține ingineri autorizați, 
dar nu poate pune la dispoziția AC certificatele 
de atestare a acestora. Totodată, a prezentat 
certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul 
de stat. 

20.09.2022, 
nr. 01/2127 

„Accent Tehno” SRL Clarificări asupra ofertei comerciale privitor 
frecvența de bază a procesorului. 

Nu a oferit un răspuns. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul nr. 2 HDD 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

„TRIOMAC” SRL Ofertă majorată în comparație cu oferta desemnată câștigătoare. 

Lot 3 Multifuncțională A4 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„Aproservice-X” SRL Ofertă majorată în comparație cu oferta desemnată câștigătoare. 

 
Lot 4 All-in-One Desktop (Brand Name International) și Notebook (Brand Name International) 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„BTS PRO” SRL 

Nu corespunde cerințelor caietului de sarcini și anume: 
 
1. A fost solicitat software aplicativ Microsoft Office Home & Student 2021, a propus Microsoft Office 
Standard 2021. 
2. Se propun calculatoare portabile 2 în 1, dotate cu procesor Intel 1245U. În oferta comercială nu este 
indicată frecvența de bază a procesorului, parametrul fiind unul de referință în documentația tehnică. 
Parametrii procesorului nu corespund cerințelor solicitate și anume – solicitat frecvența de bază min 2.4Ghz, 
oferit – fără date. Frecvența pentru procesorul similar I5 1245UL este de 1.6GHz. 
 

„ACCENT TEHNO” SRL Nu corespunde cerințelor caietului de sarcini și anume: 
 
Se propun calculatoare portabile 2 în 1, dotate cu procesor Intel 1245U. În oferta comercială nu este indicată 
frecvența de bază a procesorului, parametrul fiind unul de referință în documentația tehnică. Parametrii 
procesorului nu corespund cerințelor solicitate și anume – solicitat frecvența de bază min 2.4Ghz, oferit – 
fără date. Frecvența pentru procesorul similar I5 1245UL este de 1.6GHz.  
 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □    

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

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

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Lotul nr. 1 Proiector „Genial Invest” SRL 7 buc. 139 300,00 
Lotul nr. 2 HDD „BTS  PRO” SRL 7 buc. 7770,00 
Lot 3 Multifuncțională A4 „BTS  PRO” SRL 7 buc. 85155,00 
 
Lotul 4 se anuleaza în temeiul art. 71, alin. (1), liniuta nr. 1 - d) au fost depuse numai oferte care: 
– sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; 

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

„Genial Invest” SRL 03.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
„BTS PRO” SRL 03.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
„Triomac” SRL 03.10.2022 SIA RSAP, e-mail 

„Aproservice-X” SRL 03.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
„Accent Tehno” SRL 03.10.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital  
 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

„Genial Invest” SRL autohton 38 21.10.2022 30200000-1 139 300,00 139 300,00 31.12.2022 

„BTS  PRO” SRL autohton 39 21.10.2022 30200000-1 92 925,00 92 925,00 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)            NU  

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

Nu se aplică 

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

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

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

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

Președintele grupului de lucru                                                                                                        

Prorector Management Instituțional        Violeta COJOCARU 
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DARE DE SEAMĂ  
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 131/22 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 

Cererea ofertelor de preţuri 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:  - 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției „Produse de panificație, sare”, pentru necesităţile Armatei Naţi
onale 

Cod CPV 15800000-6 - Diverse produse alimentare 
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-1663757693248 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1663757693248?tab=contract-notice 
Data publicării: 21.09.2022 

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: BAP nr.40 din 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) 447 256,00 

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 - 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639127494654
http://www.mtender.gov.md/
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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 29.09.2022, ora 15:00), au depus oferta 6 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni” 1003600132567 Vasile CAZACU 
2. SRL „Dorianis&Co” 1003601001929 Stepan BUGA 
3. SC „Brodeţchi” SRL 1004606001297 Ion BRODEȚCHI 
4. SC „Adrika” SRL 1014600026086 Adrian COVAŞ  
5. SRL „Solgon-I” 1003608006657 Oleg Donțu / Mihail Ticuş 
6. SRL „Meltan” 1018600003955 Victor MELNIC  

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

Denumirea documentelor 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa 
nr.22) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară Specificații de preț (anexa 
nr.23) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE Documentului Unic de 
Achiziţii European 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă 
de bugetul public naţional 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

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

1. La lotul „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din mun. Bălţi)”, unicul ofertant este SC 
„Brodeţchi” SRL. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic 
menționat la lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea 
contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu 
produse de panificație a efectivului de militari, se propune achiziţionarea loturilor  menţionate de la 
operatorul economic SC „Brodeţchi” SRL. 

2. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din mun. Chişinău)” și „Pîine din 
amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din mun. Chişinău)”, preţurile cele mai 
scăzute au fost propuse de ofertantul SC „Adrika” SRL. 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  menţionate de la operatorul economic SC „Adrika” SRL. 

3. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Negrești, r-nul Străşeni)” și  
„Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Negrești, r-nul Străşeni)” 
preţurile cele mai scăzute au fost propuse de ofertantul ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni”. În urma 
examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat, s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 
atribuire. Se propune achiziţionarea lotului  menţionat de la operatorul economic ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni”. 

4. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M din r-nul Căuşeni)” și „Pîine din 
amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M din r-nul Căuşeni)”, unicul ofertant este SRL 
„Solgon-I”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la 
lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse de 
panificație a efectivului de militari, se propune achiziţionarea loturilor  menţionate de la operatorul 
economic SRL „Solgon-I”. 

5. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi)” și 
„Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi)”, 
unicul ofertant este SRL „Dorianis&Co”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta 
operatorului economic menționat la lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de 
către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea stringentă 
de asigurare cu produse de panificație a efectivului de militari, se propune achiziţionarea loturilor  
menţionate de la operatorul economic SRL „Dorianis&Co”. 

6. La lotul „Sare alimentară (neiodată)”, unicul ofertant este SRL „Meltan”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat, s-a constatat că acestea 
corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, 
reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse de panificație a efectivului de militari, se 
propune achiziţionarea loturilor  menţionate de la operatorul economic SRL „Meltan”. 

7.  La lotul „Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din r-nul Cahul)” 
nu a fost depusă nici o oferta. Se propune achiziționarea lotul menționate în cadrul altei proceduri de 
achiziție. 
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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 
(kg) C
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Pîine din făină de grîu de cal.I 
(pentru U.M. din mun. Bălţi) 

SC „Brodeţchi” SRL 64 800,00 5000,00 + + 

Pîine din făină de grîu de cal.I 
(pentru U.M. din mun. 
Chişinău) 

SC „Adrika” SRL 44 270,00 
3800,00 

+ + 

SRL „Dorianis&Co” 44 459,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

SC „Brodeţchi” SRL 49 248,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M. din mun. Chişinău) 

SC „Adrika” SRL 60 019,00 

4700,00 

+ + 

SRL „Dorianis&Co” 60 250,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

SC „Brodeţchi” SRL 60 912,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M. din r-nul Cahul) 

- - 6000,00 - - 

Pîine din făină de grîu de cal.I 
(pentru U.M. din s. Negrești, r-
nul Străşeni) 

ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni” 25 919,00 

2000,00 
+ + 

SC „Brodeţchi” SRL 25 920,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M. din s. Negrești, r-nul 
Străşeni) 

ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni” 

12 959,00 
1000,00 

+ + 

SC „Brodeţchi” SRL 12 960,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Pîine din făină de grîu de cal.I 
(pentru U.M din r-nul Căuşeni) SRL „Solgon-I” 24 814,81 2000,00 + + 

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M din r-nul Căuşeni) 

SRL „Solgon-I” 21 407,41 1700,00 + + 

Pîine din făină de grîu de cal.I 
(pentru U.M. din s. Bulboaca, 
r-nul Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 72 000,00 4500,00 + + 

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M. din s. Bulboaca, r-nul 
Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 32 000,00 2000,00 + + 

Sare alimentară (neiodată) SRL „Meltan” 13 000,00 2000,00 + + 

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

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

solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

04.10.2022 SRL „Dorianis&Co” Prezentarea documentelor justificative A prezentat informațiile solicitate 
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SRL „Solgon-I” 
Prezentarea documentelor justificative 
şi clarificărilor solicitate la 
documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile solicitate 

ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni” Prezentarea documentelor justificative A prezentat informațiile solicitate 

SC „Adrika” SRL Prezentarea documentelor justificative A prezentat informațiile solicitate 

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

A prezentat informațiile solicitate 

SRL „Meltan” Prezentarea documentelor justificative A prezentat informațiile solicitate 

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

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru 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) 

Pîine din făină de grîu de 
cal.I (pentru U.M. din mun. 
Bălţi) 

SC 
„Brodeţchi” 

SRL 
5000,00 12,96 64800,00 70000,00 

Pîine din făină de grîu de 
cal.I (pentru U.M. din mun. 
Chişinău) SC „Adrika” 

SRL 

3800,00 11,65 44270,00 47804,00 

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M. din mun. Chişinău) 

4700,00 12,77 60019,00 64813,00 

Suma totală a contractului SC „Adrika” SRL 104289,00 112617,00 
Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M. din r-nul Cahul) 

Nu a fost depusă nici o ofertă 

Pîine din făină de grîu de 
cal.I (pentru U.M. din s. 
Negrești, r-nul Străşeni) 

ÎCP ,,Panifcoo
p a Urecoop 

Strășeni” 

2000,00 12,96 25919,00 27992,40 

Pîine din amestec de făină de 1000,00 12,96 12959,00 13995,70 
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grîu şi făină de secară (pentru 
U.M. din s. Negrești, r-nul 
Străşeni) 

Suma totală a contractului ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni” 38878,00 41988,10 
Pîine din făină de grîu de 
cal.I (pentru U.M din r-nul 
Căuşeni) SRL „Solgon-

I” 

2000,00 12,4074 24814,81 26800,00 

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M din r-nul Căuşeni) 

1700,00 12,5926 21407,41 23120,00 

Suma totală a contractului SRL „Solgon-I” 46222,22 49920,00 
Pîine din făină de grîu de 
cal.I (pentru U.M. din s. 
Bulboaca, r-nul Anenii Noi) SRL 

„Dorianis&Co
” 

4500,00 16,00 72000,00 77760,00 

Pîine din amestec de făină de 
grîu şi făină de secară (pentru 
U.M. din s. Bulboaca, r-nul 
Anenii Noi) 

2000,00 16,00 32000,00 34560,00 

Suma totală a contractului SRL „Dorianis&Co” 104000,00 112320,00 
Sare alimentară (neiodată) SRL „Meltan” 2000,00 6,50 13000,00 156000,00 

Suma totală a procedurii de achiziţie 371189,22 542845,10 
 
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 

ÎCP ,,Panifcoop a Urecoop Strășeni” 

13.10.2022 prin e-mail 

SRL „Dorianis&Co” 
SC „Brodeţchi” SRL 
SC „Adrika” SRL 
SRL „Solgon-I” 
SRL „Meltan” 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

  
Întreprinderea: Numărul și  Valoarea contractului Termen de 
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Denumirea 
operatorul
ui economic 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

data 
contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 
CPV 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

SC „Brodeţchi” SRL - 14/778  21.10.22 15811100-7 64800,00 70000,00 23.12.2022 

SC „Adrika” SRL - 14/779  21.10.22 15811100-7 104289,00 112617,00 23.12.2022 
ÎCP ,,Panifcoop a 
Urecoop Strășeni” - 14/780  21.10.22 15811100-7 38878,00 41988,10 23.12.2022 

SRL „Solgon-I” - 14/781  21.10.22 15811100-7 46222,22 49920,00 23.12.2022 

SRL „Dorianis&Co” - 14/782  21.10.22 15811100-7 104000,00 112320,00 23.12.2022 

SRL „Meltan” - 14/783  21.10.22 15872400-5 13000,00 156000,00 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) (Semnătura) 
 
 
 
 
 

 



DARE DE SEAMA
de anulare a procedurii de atribuire x

Nr. 11 din 21 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante
9

Institutul de Genetica, Fiziologie §i Protecfie 
P/antelor

Localitate MD-2002, Republica Moldova, тип. Chisinau,
IDNO 1013600030804
Adresa Mun. Chisinau, str. Padurii 20
Numar de telefon 022 77 04 47
Numar de fax 022 55 61 80
E-mail oficial institut.gfpp(a),gmail. com
Adresa de internet institut. gfppfcilgmail. com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

022 77 04 47 /060385486 LUNGUAndrei

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate x Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei BIOREACTOR de laborator
Cod CPV 38900000-4
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
w ww. ml ender. sov. md)

Nr: 21064616
Link-ul:

Data publicarii: 28 septembrie 2022
Platforma de achizitii publice utilizata X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data:

Link-ul:
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru inSistem dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica □ Catalog electronic

Sursa de finantare X Buget de stat;
Valoarea estimata (lei, fa ra  TVA) 319200,0

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fa st solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic

1



Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

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

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz)

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 06.10.2022, ora 16:00), au depus oferta _1__ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. SC"!m unotehnom ed"SRL 1002600012565 Tatiana TRILI

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de califlcare si aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator 
economic 1

Operator
economic

Operator
economic

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica prezentat
Propunerea fmanciara prezentat
DUAE prezentat
Garantia pentru oferta
(dupa caz)

prezentat

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

Certificate standard de 
asigurarea calitatii

prezentat

Certificat/Decizie de 
inregistrare a 
mtreprinderii/ Extras 
din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice

prezentat

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul ofertei
(fara TV A)*

Cantitate 
si unitate 

de 
masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

califlcare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice

SC"Imunotehnomed"SRL 385573,0 1 buc +

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau conflrmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s- 
a solicitat:

2



Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

nu s-a solicitat
9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
SC"fmunotehnomed"SRL Sa depistat ca in configuratia de baza 

propusa nu intra compresorul ce asigura 
pomparea aerului in sistem, ceea ce face 
imposibila utilizarea ulterioara.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile X
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prejul cel mai scazut X

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

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul unitar 
(fara TV A)

Pretultotal 
(fara TV A)

Pretultotal 
(inclusiv 
TVA)

Anularea procedurii de achizitie publica:
A

In temeiul art. 71 alin. 1 lit. f.

Argumentare:
Of'erta depusa, nu poate fi comparata din cauza modului neuniform de abordare  a solutiilor tehnice; 

Sa depistat ca in configuratia de baza propusa nu intra compresorul ce asigura pomparea aerului 
in sistem, ceea ce face imposibila utilizarea ulterioara a dispozitivului. Acest compresor poate 11 achizitionat 
suplimentar, dar presupune depasirea bugetului initial.

Informarea operatorilor economici despre deciziile
grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC"Smunotehnomed"SRL 20 octombrie 2022 e-mail tatiana. trili(a)Jmunotehnomed. md

13. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

□  6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice si/sau fax □____________
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice si/sau fax □________
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in cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizitiile publice________

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice si/sau fax □_________

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

14. Contractul de achizijie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al

contractului/acordului-
cadrufara TVA inclusiv

TVA

nu exzista

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.
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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-1663231813927 din 20.10.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani 
Localitate or.Rîșcani 
IDNO 1007601009336 
Adresa str. Independenţei 44 
Număr de telefon 0256 2 20 58 
Număr de fax 0256 2 20 58 
E-mail oficial  inforiscanimd@gmail.com 
Adresa de internet www.consiliulriscani.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru 

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

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

Bunuri   Servicii  Lucrări  

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 136 M 5 drum de 
acces spre s.Ramazani 

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-1663231813927 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063760/ 
Data publicării: 23.09.2022 

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) 1 999 144,82 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/21063760/
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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 07.10.2022, ora 08:30), au depus oferta  2 (doi) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic              IDNO Asociații/administratorii 
1. SA”Drumuri Bălți” 1003602008028 Teodorescu Nicolae 
2. SRL”Corsag” 1004600029396 Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SA”Drumuri 

Bălți” SRL”Corsag”     

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat     
Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat     

DUAE prezentat prezentat     
Garanția pentru 
ofertă(după caz) 

prezentat prezentat     

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

ISO 9001 prezentat prezentat     
ISO 14001 prezentat prezentat     
ISO 45001 prezentat prezentat     
Certificat de la IF prezentat prezentat     
Certificat de înregistrare 
/ Extras / Decizie 

prezentat prezentat     

Anexa 7 prezentat prezentat     
Anexa 8  prezentat prezentat     
Anexa 10 prezentat prezentat     
Anexa 12 sau anexa 13 prezentat prezentat     
Ultimul raport financiar prezentat prezentat     
Anexa 14 prezentat prezentat     
Anexa 15 prezentat prezentat     
Anexa 16 prezentat prezentat     
Anexa 17 prezentat prezentat     
Anexa 18  prezentat prezentat     
Anexa 19  prezentat prezentat     
Anexa 20  prezentat prezentat     
Anexa 21  prezentat prezentat     
Anexa 22 prezentat prezentat     
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Fabrica de beton asfaltic prezentat prezentat     
Lichiditatea generală prezentat prezentat     
Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat     

Certificat de 
conformitate 

prezentat prezentat     

Certificat diriginte de 
șantier 

prezentat prezentat     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Îmbrăcăminte din 
beton asfaltic L 136 
M 5 drum de acces 
spre s.Ramazani 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 649 337,61 1 + + 

SRL”Corsag” 
1 659 494,40 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 

10.10.2022 SA”Drumuri Bălți” Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Au fost anexate  
Calculul costului materialelor. 
ISO 9001:2015 managementul 
calității. 
Certificate de conformitate a 
mixturilor asfaltice 

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

SRL”Corsag” preț 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 □               
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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 
  

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) 
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 136 M 5 drum 
de acces spre 
s.Ramazani 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 1 649 337,61 1 649 337,61 1 979 205,13 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  _____________________________________________________________________  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SA”Drumuri Bălți” 12.10.2022 e-mail 
SRL”Corsag” 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). 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SA 
”DRUMURI 

BĂLȚI” 

Autohton    86 
20.10.2022 45000000-7 1 649 337,61 1 979 205,13 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                                  Igor CULIC     ____                                      ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                         (Semnatura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea  
serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei Servicii Publice, inclusiv a 

serviciilor de deservire şi mentenanţă a sistemului de semnalizare pază, arhiva ASP, str. 
Mesager, nr. 5, mun. Chişinău   

 
Nr. 180/22 din 20.10.2022         

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 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de pază tehnică a oficiilor și 
edificiilor Agenţiei Servicii Publice, inclusiv 
a serviciilor de deservire şi mentenanţă a 
sistemului de semnalizare pază, arhiva ASP, 
str. Mesager, nr. 5, mun. Chişinău   

Cod CPV 79713000-5 
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.: ocds-b3wdp1-MD-1661855686454 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661855686454?tab=contract-
notice 
Data publicării: 30.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice 
publicat: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achi
zitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 22.10.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_82_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  - 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
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(după caz) 
Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 8 316,67  

Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

Până la termenul-limită (data 20.09.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 Î. S. „Servicii Pază a MAI” 1010600043506 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

Î. S. „Servicii Pază a MAI” 
Documentele ce constituie oferta 

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

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 
(formularul Declarației a fost publicat pe SIA  „RSAP” (MTender)) - 
Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul 
desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității 
contractante și Agenției Achiziții Publice, (copia în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic.) 
 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție 
- cerere de participare completată conform Anexei nr. 
7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 
de zile – declaraţie completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

Dreptul la activitatea particulară de pază - Copia 
documentului permisiv, în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

prezentat 
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operatorului economic 
Experiență specifică în prestarea serviciilor similare (art. 22 alin. 
(1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - 
Declarație privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, completată conform Anexei nr. 12 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021. Prestarea serviciilor se confirmă prin 
prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau 
contrasemnate de către beneficiarii de livrări 
Copia Declarației și a certificatelor/documentelor (facturilor fiscale), 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 
 

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - 
copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova - copia cazierului 
judiciar al persoanei juridice în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale - copia certificatului SFS privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public naţional în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.  

Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Servicii de pază 
tehnică a oficiilor 
și edificiilor 
Agenţiei Servicii 
Publice, inclusiv 
a serviciilor de 
deservire şi 
mentenanţă a 
sistemului de 
semnalizare pază, 
arhiva ASP, str. 
Mesager, nr. 5, 
mun. Chişinău   

 
 

Î. S. „Servicii Pază a 
MAI” 

 
 
 

8 296,00 

372 m2 + + 

* 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). 



4 
 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

28.09.2022 Î. S. „Servicii 
Pază a MAI” 

În temeiul prevederilor art. 69 
alin. (3) din Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice, 
solicită operatorului economic Î. 
S. „Servicii Pază a MAI” să 
prezinte explicaţii cu privire la 
cauza prezentării informației 
incomplete în formularul 
„Specificaţii tehnice (Anexa nr. 
22)”, şi anume, în coloana nr. 5 
„Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către autoritatea 
contractantă” autoritatea 
contractantă a solicitat: 
„Informaţia din Anunţul de 
participare pentru obiectul de la 
adresa str. Mesager, nr. 5, 
(arhiva ASP) - 372 m2, iar 
operatorul economic a indicat 
doar „str. Mesager, nr. 5, (arhiva 
ASP) - 372 m2”. 

Informaţia a fost 
prezentată până la 
termenul limită solicitat. 
Operatorul economic a 
confirmat că va asigura 
prestarea serviciilor de 
pază conform informaţiei 
din Anexa la Anunţul de 
participare. 

Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Motivul respingerii/descalificării 

- - 

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: ________________________                 

Criteriul de atribuire aplicat: 

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

Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 
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Servicii de 
pază tehnică a 
oficiilor și 
edificiilor 
Agenţiei 
Servicii 
Publice, 
inclusiv a 
serviciilor de 
deservire şi 
mentenanţă a 
sistemului de 
semnalizare 
pază, arhiva 
ASP, str. 
Mesager, nr. 
5, mun. 
Chişinău   

Î. S. „Servicii 
Pază a MAI” 372 m2 2 074,00 8 296,00 9 955,20 

 
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  
Î. S. „Servicii Pază a MAI”  

04.10.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea  Între Numărul Cod Valoarea contractului Termen de  
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operatorului  
economic 

 
 
 
 
  

prin 
Dere
a C 
u ca 
pital 
au 

tohto
n/ cu  
capit
al mi 
xt/as
ocier
e/Cu 
capi 
tal 

străi
n 

și data 
contractului/ 

acordului-cadru 
 
 
 
  

CPV 
 
 
 
 
 
 
 

fără TVA, 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

inclusiv 
TVA, lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
  

Î. S. „Servicii 
Pază a MAI” 

- Nr. 
1114  20.10.2022 79713

000-5 5 151,55 6 181,86* 31.12.2022 
*Suma ofertei Prestatorului pentru 4 (patru) luni de prestare a Serviciilor constituie 9 955,20 lei, inclusiv TVA. 
Suma limită a Contractului conform ofertei Prestatorului, pentru perioada de prestare a serviciilor 17.10.2022-
31.12.2022 constituie 6 181,86 lei, inclusiv TVA. 

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 
 
 



 Public  

DAREA DE SEAMĂ 

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

Nr.3006-21 din 20.10.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Agenția de Guvernare Electronică 
Localitate MD 2012, mun. Chișinău 
IDNO 1010600034203 
Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134 
Număr de telefon 022 / 820 026 
Număr de fax - 
E-mail oficial  office@egov.md 
Adresa de internet http://www.egov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Tatiana Ciburciu, 079020266, 
tatiana.ciburciu@egov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri X  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Echipament informatic și accesorii de birou 
(tehnică de calcul)  

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

Art.57 alin.1 al Legii 131/2015 
Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de 
prețuri, poate atribui contracte de achiziții publice de 
bunuri, lucrări sau servicii, care se prezintă conform 
unor specificații concrete, cu condiția ca valoarea 
estimată a achiziției să nu depășească 800000 de lei 
pentru bunuri și servicii și 2000000 de lei pentru 
lucrări. 

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

Nr: 21062118 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662617890237?tab=contract-notice 
Data publicării: 08.09.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

X Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://egov.md/ro/transparency/acquisitions/planul-
de-achizitii-pentru-anul-2022 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: nu 
Link-ul: nu 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://egov.md/ro/transparency/acquisitions/planul-de-achizitii-pentru-anul-2022
https://egov.md/ro/transparency/acquisitions/planul-de-achizitii-pentru-anul-2022


 Public  

(după caz) 
Sursa de finanțare X Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 215 000 

 
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 27.09.2022, ora 15:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea 
operatorului 

economic 
 

IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. SRL 
„Triomac” 

 1006606001224 Alexandru Constantin, Malairău Sergiu/Alexandru 
Constantin 

2. SRL „BTS 
Pro” 

1008600061565 Topalo Arcadie/Suvorov Alexandr, Volociuc Irina 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
„Triomac” 

SRL 
„BTS 
Pro” 

Operator 
economic  

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

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat  
Cerere de participare prezentat prezentat  
Declarație privind valabilitatea ofertei  prezentat prezentat  
Specificații tehnice prezentat 

nu 
corespunde 

prezentat  

Specificații de preț prezentat prezentat  
Garanția pentru susținerea ofertei prezentat 

transfer 
1800 lei 

prezentat 
5600 lei 

 



 Public  

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

Efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări sociale  

prezentat prezentat  

Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de 
banca deținătoare de cont după data punerii în aplicare 
a codurilor IBAN 

prezentat prezentat  

Ultimul raport financiar înregistrat la biroul național de 
statistică (anul 2021) 

prezentat prezentat  

Operatorul economic înregistrat în lista producătorilor 
EEE 

prezentat prezentat  

Autorizație de la producătorul bunului oferit neprezentat prezentat  
Garanție pe un termen de minim 36 luni pentru 
bunurile livrate 

prezentat prezentat  

Capacitatea tehnică a operatorului economic, pe 
perioada termenului de garanție a bunurilor oferite 

prezentat prezentat  

Demonstrarea abilităților tehnice de deservire a 
bunurilor oferite, pe  perioada de garanție 

prezentat prezentat  

Echipamentele TIC sa fie noi (non refurbished) și data 
producerii acestora să nu depășească mai mult de un an 

prezentat prezentat  

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

prezentat prezentat  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul nr.1 
Echipament 
informatic și 
accesorii de birou 
(tehnică de 
calcul) 

SRL 
„Triomac” 

164 634,00 2 poziții 
cîte 6 buc 

- - 

SRL„BTS 
PRO” 

164 640,00 2 poziții 
cîte 6 buc 

+ + 

 
Procedură electronica a avut loc în 3 runde 

 

Denumirea 
lotului 

Prețul ofertei inițiale 
(fără TVA)* 

Prețul ofertei după 
3 runde 

(fără TVA)* 
Lotul nr.1 Echipament informatic și accesorii de birou (tehnică de calcul) 

 SRL „Triomac” SRL„BTS PRO” SRL „Triomac” SRL„BTS PRO”  
 180 300,00 193 545,00 164 634,00 164 640,00 
Lăptop 168 180,00 173 460,00 153 774,00 147 000,00 

 Stație de endocare/ 
 Docking station 

 
12120,00 

 
20 085,00 

 
10 860,00 

 
17 640,00 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 



 Public  

(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 sau solicitat 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   
Data solicitării 

Rezumatul răspunsului operatorului economic 

SRL 
„Triomac” 

27.09.2022 
Buna ziua, 
Compania dvs a participat la procedura 
de achiziție prin cererea ofertelor de 
preț nr.2163118 privind achiziționarea 
Echipamentului informatic și accesorii 
de birou (tehnică de calcul). 
Potrivit art.20 alin.8 din Legea 
131/2015 la solicitarea autorității 
contractante, în termen de 1 zi, în mod 
obligatoriu ofertanții vor transmite la 
adresa de e-mail 
tatiana.ciburciu@egov.md  toate 
documentele  justificative prin care să 
demonstreze îndeplinirea tuturor 
criteriilor de calificare și selecție, în 
conformitate cu informațiile cuprinse 
în DUAE și în p.16 al a nunțului de 
participare. 
Solicităm prezentarea documentelor 
menționate mai sus în termen de 1 zi. 

28.09.22 
Buna ziua 
Actele am atasat 
Daca apar intrebari, ma contactati 

 
 

29.09.2022 
Buna ziua,  
Vă comunicăm, că la data de 
28.09.2022 la solicitarea AGE din 
partea companiei dvs a parvenit un 
pachet de documente solicitat la data 
de 27 septembrie 2022 potrivit art.20 
alin.8 din Legea 131/2015 conform 
informațiilor cuprinse în DUAE și în 
p.16 al anunțului de participare. 
La examinarea materialelor prezentate 
se constată, că în pachetul prezentat 
nu se regăsește Autorizația de la 
producătorul bunului oferit, unde se 
solicită Documentul, ce confirmă 
parteneriatul autorizat a operatorului 
economic cu producătorul bunului 
oferit confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice a 
Participantului. 
Solicităm repetat, prezentarea 
documentului în mod urgent până la 
ora 17:00 data 29.09.2022.  
 

29.09.2022 
Buna ziua 
 

1) Proiectul pentru a declara pentru 
autorizație e prea mic  

2) MAF noi putem primi doar pe marfa care 
o sa comandam la HP (asta durează 180 
zile) 

3) Marfa pentru licitația data este in stoc, nu 
pot primi MAF pentru marfa care deja este 
cumpărata 

 

30.09.2022 
Buna ziua, 
 
Solicităm prezentare specificației de 
preț actualizată la prețurile finale 

30.09.2022 

mailto:tatiana.ciburciu@egov.md
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propuse în urma celor 3 runde cu sumă 
finală de 164 634 lei confirmată prin 
semnătura electronică. 
 

 
 

SRL „BTS 
Pro” 

05.10.2022 
Buna ziua, 
Compania dvs a participat la procedura 
de achiziție prin cererea ofertelor de 
preț nr.2163118 privind achiziționarea 
Echipamentului informatic și accesorii 
de birou (tehnică de calcul).  
Solicităm prezentarea specificației de 
preț actualizată la prețurile finale 
propuse în urma celor 3 runde cu sumă 
finală de 164 640 lei confirmată prin 
semnătura electronică. 
O zi minunată 
 

05.10.2022 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL „Triomac” - lipsa Autorizației de la producătorul bunului oferit, Documentul, ce 
confirmă parteneriatul autorizat a operatorului economic cu producătorul 
bunului oferit confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a 
Participantului solicitat potrivit p.16 subp.11 al anunțului de participare; 
În urma verificării ofertei tehnice se constată, că în oferta prezentată lipsește  
portul jack pentru căști solicitată conform cerințelor parametrilor tehnici 
din caietul de sarcini. 
În urma celor expuse, se respinge oferta potrivit art.69 alin.6 lit.a) și lit.b) al 
Legii nr.131 privind achiziții publice din 03.07.2015. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot X        
Pentru mai multe loturi cumulate □             



 Public  

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: Nu se aplică 

(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 

operatorulu
i economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Echipament informatic și 
accesorii de birou (tehnică de 
calcul) 

 
 

SRL „BTS 
Pro” 

   
164 640,00 

 
197 568,00 

Lăptop 6 24 500,0
0 

147 000,00 176 400,00 

 Stație de endocare/ Docking station 6 2 940,00 17 640,00 21 168,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică:  

În temeiul art. ___ alin. _____ lit ___al Legii nr.131/2015.             
Argumentare:  __________________________________ 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Triomac”          06.10.2022 tenders@scop.md 
SRL „BTS Pro”   06.10.2022 bg@bts.md 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului 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 achiziție/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorul

ui  
economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

SRL „BTS 
Pro” 

Cu capital 
autohton 

 
3009-778 

18.10.2022 30200000-1 164 640,00 197 568,00 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) ___________ 
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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 achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Președintele grupului de lucru   

Andrei PRISACAR 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 2 din 20.10.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Brăviceni 
Localitate Satul Brăviceni, raionul Orhei 
IDNO 1007601006416 
Adresa Satul Brăviceni, raionul Orhei 
Număr de telefon 0235-51-4-33, 078893943 
Număr de fax 0235-51-4-33 
E-mail oficial  contabilitatea@braviceni.md 
Adresa de internet http:/braviceni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Lazarenco Ecaterina – contabil, tel.078893943 
e-mail:ebejenar96@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări ☑  

Obiectul achiziției Amenajarea terenului ''Parc Rural'' Brăviceni.  

Cod CPV 
  
45200000-9 Lucrări de construcţii complete sau parţi
ale şi lucrări publice . 

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-1662363702826  
Link-ul:   
 https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/  
Data publicării: 05.09.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 

Data: 02.09.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_
69_2.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare 
☑Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; ☑ Alte surse: programul ‘’SATUL 
EUROPEAN‘’ 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 373 713,00 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662363702826
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_2.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_2.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări) 
Data solicitării clarificărilor  5 sept 2022, 11:22  
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Documentele procedurii . Buna ziua. In afara de anunt 
nu se vede nici un document - cailet de sarcini, DUAE  

Expunerea succintă a răspunsului  Da,imediat le mai încarc o dată,ceva progama greu 
merge.  

Data transmiterii 05 sept 2022 
Data solicitării clarificărilor  Termenul de executie 45 zile  
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

Buna ziua. Solicitam de a majora termenul de executie 
de 45 zile, este imposibil de a valorifica in asa termen 
scurt asa suma de bani, in plus si valabilitatea 
contractului este pina 31.12.2023. Multumim.  

Expunerea succintă a răspunsului  Am schimbat termenul de execuție. Ne scuzați,sa 
scăpat din vedere acest punct.  

Data transmiterii 5 sept 2022, 11:57  
Data solicitării clarificărilor  7 sept 2022, 09:22 
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 
Caiet de sarcini.  
Buna ziua. In poz. 144-148 lipseste utilajul, numai 
montarea. Aveti utilajul? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua,verific cu responsabilul pentru caietul de 
sarcini și revin cu un răspuns. Mersi.  

Data transmiterii (8 sept 2022, 09:35):  
Data solicitării clarificărilor  8 sept 2022, 09:15  
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

Garantie pentru oferta 
Întrebare: 
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in 
vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul 
autoritatii contractante, multumim anticipat. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua,acuș. Mersi.  
Data transmiterii (8 sept 2022, 09:36):  
Data solicitării clarificărilor  10 sept 2022, 12:34  
Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

Documentatie standard, caiet de sarcini 
Întrebare: 
Buna ziua! Va rugam sa publicati documentatia 
standard in format word, si deasemnea caietul de 
sarcini in format word, multumim. P.S. Va rugam sa 
publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii 
garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante. 

Expunerea succintă a răspunsului  Documentația standard și caietul de sarcini este plasat 
in formatul word. Mulțumim și o zi bună.  

Data transmiterii (13 sept 2022, 11:05):  
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) [Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 01.10.2022, ora 09.15 ), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC’’Strongboss construct’’SRL 1019606005017 Elena Melnic 
2. SRL  ‘’BURDILA-CONSTRUCT’’ 1017606001532 Cațac Serghei 
3. SRL  ‘’MAGDA’’ 1002600011546 Munteanu Mihail 
4. SRL  5AQ Invest  1008600004663 Cebotarenco Igor 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC’’Strongboss 
construct’’SRL  

SRL  
‘’BURDILA-
CONSTRUCT

’’SRL  

SRL 
‘’MAGDA’’  

SRL   
5AQ Invest  

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

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Certificat/decizie de înregistrare 
a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţii-lor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat 

Ultimul raport financiar vizat și 
înregistrat de organele 
competente 

prezentat 
prezentat prezentat prezentat 

Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Grafic de  executare a lucrărilor, 
conform Anexei nr. 10. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de participare, conform 
Anexei nr. 7 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind valabilitatea 
ofertei, conform Anexei nr. 8 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind experiența 
similară, conform Anexei nr.  
12. 

prezentat 
prezentat prezentat prezentat 
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sau Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate, 
conform anexei nr.13 
Declarație privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului, conform Anexei 
nr. 14.  

 
 
 
        prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind personalul de 
specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru 
implementarea contractului, 
conform Anexei nr. 15.  

 
 

Nu corespunde prezentat prezentat prezentat 

Informații privind subcontractanții 
conform anexei nr.16 

neprezentat prezentat prezentat prezentat 

Informație privind asocierea 
conform anexei nr.17 

neprezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea accesului la 
laborator electrotehnic 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificatul de atestare tehnico - 
profesionala a dirigintelui de 
șantier, autorizație a electricianului 
autorizat  

 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cifra medie anuală de afaceri în 
ultimii 3 ani  

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Perioada de garanție asupra 
lucrărilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Perioada de garanție asupra 
corpurilor de iluminat  

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat ISO neprezentat prezentat prezentat prezentat 

*- oferta este în statutul ”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)) 
 

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 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Amenajarea 
terenului 
''Parc 
Rural'' 
Brăviceni. 

SC’’Strongboss 
construct’’SRL  

4 446 718,00 1 conform 
caietului de 

sarcini 

+/- +/- 

SRL‘’BURDILA-
CONSTRUCT’’ 

5 734 649,00 1 conform 
caietului de 

sarcini 

+ + 

SRL‘’MAGDA’’ 6 320 964,53 1 conform 
caietului de 

sarcini 

+ + 

SRL 5AQ Invest  6 657 610,83 1 conform 
caietului de 

sarcini 

+ + 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/lot/11597699/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/lot/11597699/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/lot/11597699/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/lot/11597699/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/lot/11597699/
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*- oferta este în statutul ”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 
    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: sunt 

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 
SRL SC’’Strongboss construct’’  

Prețul ofertei 4 446 718,00 80 89.59 
Perioada de garanție 5 ani 5 ani 10 79,59 
Perioada de execuție 31.12.2023 365 zile 10 10 

SRL‘’Magda’’  100 
Prețul ofertei  6 320 964,53 80 80 
Perioada de garanție 5 ani  5 ani 10 10 
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Perioada de execuție 31.12.2023  365 zile 10 10 
SRL‘’BURDILA-CONSTRUCT’’  99.53 

Prețul ofertei  5 734 649,00 80  79,53 
Perioada de garanție 5 ani  5 ani 10 10 
Perioada de execuție 31.12.2023  11 luni 10 10 

             SRL 5AQ INVEST  90 
Prețul ofertei 6 657 610,83 80 70 
Perioada de garanție 5 ani 5 ani 10 10 
Perioada de execuție 31.12.2023   365 zile 10 10 

13. Reevaluarea ofertelor: 

 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Amenajarea terenului 
''Parc Rural'' 
Brăviceni. 

SRL 
‘’MAGDA’’ 1 6 320 964,53 6 320 964,53 7 585 157,43 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC’’Strongboss construct’’SRL  13.10.2022 SIA RSAP; e-mail 
SRL‘’BURDILA-
CONSTRUCT’’  

13.10.2022 SIA RSAP; e-mail 

SRL‘’MAGDA’’ 13.10.2022 SIA RSAP; e-mail 
SRL 5AQ Invest  13.10.2022 SIA RSAP; e-mail 

 

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

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062840/
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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/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

S.R.L.’’MAGDA’’ Nr.24 20.10.2022 45200000-9  6 320 964,53 7 585 157,43 31.12.2023 

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

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de 
achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
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Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții : 
 
 
 
Primar ____________ Cociorvă Andrei 
 
L.Ș 
 
 
 
 
 



DARE DE: SEA .4

de megociere frr[ pubxicare prea[:abit5 a uerul urnun{ cie partieipare
nr. X NFF e{an 19.&9.ZS2iL

l. Date cu privine la autorltatea contractanti:
Denumirea autoritltii contractanfe Institulia Publicd tr-iceul'ieoretic

t\ne,,Nicolae Su-iac"
Localitate rnun.Chisi;rbu

i IDNO 102i62AA(84.i;4
i Adresa
NumXr de telefon
Nuxnir de fax
E-marl oficial
Adresa de internet
Fersoalra de contacf (nume, prenume, tel n,'l Ele{ivu Malia,

,?-lir!'|.) __ i

2. D*te cu privire la procedura de atribuire:
, npul ptocedurii de afribuire aplicate t r;o*'iru fur,)i puolic,-ffe ttr(alah;l;-u yr,t; ,,rui

)a

-

i ll'r'

acordutui-cadru
0biectul achizi{iei L,ucrdri de reparalie a incdperiioi a.racert.-a *,fr:

i de sport si a cliaselor de srutiii din c::.d.i;i ip L:cesj
i f tic su Fr,rfii de Alre ,,Iiicclae SrLiac"

; Cod CFV 45300000-rl
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
epiicdrii altor proceduri Cecdt licitaf ia
deschisct)

Prin Decizia Uonsilii-rl Munici,ciu-tur Lthisiniu- ni.
8i i4 din l2.J'1',2A22 ta nro'.liilca.rea Ce bu,getuisr
Clhisinil-r i:t-\j. fosr alocare mijioace finanoi;iia
sr-rpiimentafe pontru iucrdri de recaraLi: in su:ti,:i.-
i 5C0 C00,00 tei"
Sursele financiare a\tca*ce zu fbsi reoat:7ate .te
j,lnt"ii ir:sritul;e:i i,lzaie :-a dzteJe -6.G7.1;:2
.\{entiondnr .cd, rdndia aiacarez- caniioi ne ccniL.ii
insti'ru1iei, alrtoritarea coniractaili ie a j.;:
iir co si oi lit ttte cie a c oi''_racta selvi c i r i: divizi erurht : _

Respectiv. ccni.ra-ctui de achiziile lii a rbsr ccsibri
dro a fi ?nregistrat la Trezorerie. Ci. .",ale,biiitarer.
conmactulu-i incepe din moteni"i. lnreqisLi.i.r-
corespunzXicar,l.
D'rrp5. ide'"rilficzirca ai'.,iz.eruir-ti. 1a d:li ii; rT Cg. i

2t)22 a r-c:;: serenac contrac-,r_ ur,.uinc r

ashi:zirionalea Iierv!ci.lor c,e e':abuarea ci.;izriri_.: i

clc r:riel tu t ei i si r;rperi1 z z! ?i ec c Jrliei,aiiei cl,e ;-,ev! ;: I

zlle ]-tc:liio;are fliniri i.:nt de voiupuii ,je lucra:j :

necesaf a ii c;xecu'rat).



cie arlOuire .

Frocedura de atribuire (se va indicq din cedrul Nr: i NFF

l; saicir"i si o-ccui:ienia:ia

Ludnd in consi,jerare iul cX, pfud ia tlneie anului'b,ugetar, reiegind din ealcuie, perioada rblnasi nu:
ir,ermite ?ncadrarea achizitiei ?nir-o arocedu:d
pubiicd, cr; pubiicarea anunlutui de paritcr.oare, se
rr3curge ia procedtira de negociere fErL c*bjicaiea
prealabiia a unui anitnl Ge 'oanicipaie, ?n
coni-ormrtate cu orevecienie art. jd aiin. i) 1it. b) a1
L,egii nr. i31 iia A3"A-i.2C',5 pri.rinc acnizitiile
publice. scoprai fiind "rgunrtr.., p;:oceourii.
executarea iucri.rilor si vaicrifrcarea nljioaceior
fl nanciare pAnrl Ia sfbrsitul anului c L,ren.r.
fit caz contraff, este riscu,l de a nu valcrica

aiseie con,Jilii necesare penil:u br-rna funciiolare a
institutiei de d,:'si5sur ut e a oracesu_lu, ec rrca-licnat _

Remarcdrn, cd potrivit a_rlc. 7A atttr:. 2i o1n Ler_ez
finanfeior pulrlice ;i resnonsabiiirdlii or_gerar-
fiscaie nr. X8:', 2074., la data incheiedi anuiur
b irgetar alocali lie bugetare nevalcri-fi caie. precur,l
gi soidurile cio inrjioace bdnesti ciin conruriie
trezoreriaie aie autodtd';iloririr:siitiiiiiicr bugetare se
irrchid, cu exceplr.ia soldurilclr oror,-c;ieior fi nantaie
drin surse exrenre"

portalului
ti'

guvernamental I-ink-ul:
Data publicarii:

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

Platforma de achi ublice utilizati i. acbtzrtri.rnd; I e-iicitatie.rnd: I vrtender.md
irDa rl.ju
Tlnk-ui catre uiar,ui oe achizit:i pu-b!;le p,ubiicai.:

hlrp : //iice'..rsulac.md/8 5 -modifi care-la-pianul-de-

Anun{ de inten{ie publicat in tsAp d caz) Data:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire r.Acord-cacXru lSistem din ic ,Ce achiziti"- i

(dupd c rl-icitatie electl araiog elec;rcnic
Sursa de firnan{are --i ;; lBuget Cr\AM; .:Buget CNaS: :

2 9'y6 556,66

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire;
(se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdyi)

Valoarea estimati

i Data solicitirii clarificirilor
ruXui economic

rxpunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunenea succinti a rispunsului



i Data transmiferii
4. Modificdri operate in doc:urnentalia de atriburire:

i.9e t,a. completc in cazul in care au./bst operate moclifi:dri)

I Rezurnatul modi{lcirilor

5. FAni la termenul-lirniti (data 16"t9.2G22, ora XCI:00), au depus of,erta X ofertanti:

_lPublicate in BAP/alte mijloacelor de llridicali surso ttrilizatd si clata pubticdriiJ
tnlormare LUL

Termen-limiti de depunere gi deschidere a llndicali nttntd'rul de zilel
ofertelor prelungit ( caz

: Asociafii/
i adnninistratorii
Arrdrei Tofan

6. Inforrna{ii privind ofertexe depuse si docurnenteie de calificare si aferente DUAE pnezentate de
c[tre operatorii economici:

fDenumire documemt

SR.L Anreal Cons

Documente de calif icare
unde

cfetantui este staoilit
fara in careI Dovada inregistririi persoanei juridice, in conformitate cu oieveCerile ieEzrie din

Denumirea operatorului economic

SRL Anreal Cons \a2a6aaa$215

Denumirea
operatorului

economic

certificat de la cenrui de instruire in domeniul r..u.itac.t, ,d"fuati, ir*r,i11c;;

. rr-,- irdeplinirea
corespunz6toai'e a contractului
Declaralie privind personalul de specialitate gi/sau a erperlilor pf:nru
imp lementarea contraciului

I ei frastructurii ai RN'[
; Garanlia de 5 ant pentru calitarea iucrErilor

Informalict privind denumirea documentelor prezentate se va i,ndica in corfon,rtitale cu cerinlele rJin documenlali, deotribuire;i se va consemna prin: prezenlal, neprezent(!1, nu cotespunde (in cctzui cdnd clocumentul afosl prezental, clctr nu
r; c r c,s ouncie c er in! eI or de c al ifi c ar e) 1

7 " Inforrna{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solirritate:

Denumirea
operatorului

economic

SRL Ameal
Cons

Preful
ofertei

6 TVA
2 858 333.3

J

Cantitate
9i unitate

de rnisuu5

lnsralatiilor

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Denumirea lotului

Ltcydrt de reparaqie
a incdperilor

adiacente a sdiii de
spcrt gi a claselor

de studii din cadrul
IP l-icer;1 Teoretic

pr.r'pus/prop Lrsi



8' Pentru elucidarea unor neclarititi sau conffrrnarea unor darte privind corespunderea ofertei cucerintele stabilite in docurnentatia de atribuirre (inclusiv justificarea prefului anormal de scrzut) s-a solicitat:

cu Profil de Arte
,,.f.i-icolae Suiac"

Data
solicitirii

Denumirea o torului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
n

Pentru mai multe loturi c uiate I
Fentru toate loturile rr
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi
Justif,rcarea Ceciziei de a nu atribui contractul pe

Informalia solicitatd

Motivul res rii/descalificirii

atribuite aceluiaqi

lotuii:

of,ertant: dicaliJ

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Costul cel mai ,.aru, X
Cel mai bun raport caiitate-pre1 I
Cel rnai bun raport calitate-cost I
(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire s't.mt aplicate ntai ynulte criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea liturilar ttfbrente)

12. Informafia privind factorii de evaluare apiica{i:
(Se va completa pentru laturile care aufost atribuire in b criteriilor; cel mai bun raport calitate-prelsau ce! mai bun raport calitate-cost)

Valoarea din ofertd
Denumirea ruiui economic 1 Total

Denumire factorul 1

I Denumire factorul n iponde

tr3. Reevaluarea ofertelon:

(se va co leta in cazul in care o-fertele aufost reevuluate repeia!1

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile o

I

l4' rn urma examiniri, evaludrii 9i compardrii ofertelor depuse lin cadrul procedurii de atribuire s-adecis;

Operatoruil economic

9. Ofertan{ii respingi/tlescalificali:

Factorii de evaluare Punctajul calculat

Atribr-rirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:



Denumirea I Casrtitate
operatorul',i i 9i ul!ti:e

economic I de ntdsurl

Denumirea lotului

Lucrdri de reparatie a
incS.perilor adiacente a s[lii

de sport 9i a claselor de
stuCii din cadrul iP Liceu!
Teoretic cu Profil de Ar-te

Nicolae Suiac"

Anulalea procedurii de

'lln lernelut 3rt. / I alin.

Pr,e{ul
unitar

fdrS'TVA

Pretultotal
(ffiri TVA)

2 858 333,33 3 430

S Anreal
Cons

achizilie publicS:

lit

Algumentare:

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

ratorului economie
Data

fransmiterii
Modalitatea de transmitere

d. etc

rtnarea operatorilcr economici inrplicali in procedura cle atribuire despre Ceciziile grupului de lucrw pentrlt achizilii se
'eal[zeazd in conformitate cu prevederile art. 3 t at Legii nr. ]:i I clin 3 iuiit:, 201 J privind achiziyiite publice)

l6 Termenul de agteptare pentru incheierea contractului: i;n cc,,"formitate cu prevederile art. 32, al. 3
iit. a) din Legea nr. j 3l/2015 privind achizi{iile Ttublice.

ln cazul ln care valoarea estimatd a contractuiui e z:ul t.ar,s*iterii prin mi.jloace--l

n 1 i ziie in r;azul netransmiterii
mijioace eiecttonice gi/saur fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractul I ] I zile in ceLzuli transrniierii comunicdrii ptin ,ni.jloaceegali sau nai mare decdt oragurile prevdzute la art.2
aiin. (3) al i-egii nr. l3 i din 3 iuiie 2C15 privind
achizitiiie publice

elec'.ronice si/srau fax I

prin

ll 16 zile ?n r:azul netransmiterii comunicarii
mriicace elecrronice Siisau fax n

pnn 
i

Pretul total

(Seleciat! iermenui de asteptare respecta!. Cqlculcrea termenelo;
achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efecnoeazd
| (Co.lcularea Termenului) el Codului Civi! ai R.epubticii ldo,,;a).

Denumirea
operatorului

economic

prevd::ute de Legea nr. l3l din 3 iulie 20 jJ prit,irtd
in corrfurmitate cu prevederile TITLULOI IL'Copitolul

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat;

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru
SRI- Anreal

Cons
2 859 333,3:i 3 430 000,00

3l'r2.2A22

l8' trnformatia privind achizil;ii publice durabile (archizifii verzi) ftubrica datd se co leteazd doar in
cazul in care la procedura:le achizitie publis6 (ts:Jbst aplicctte criteri' cle dtrabilitute qi .s-a inchejat
contract/controcte pentru loi/ioturi pentru cet'e au_fost c.plicate ::riterii de clurabilitatel:

\9.49.2022 c

Au fost apiicate criterii pentru achizri{ii publice durabile (achizitii
verzi\?

Nurndrul gi data
contractului/

acordului-cadru

(DA/NU)



Valoarea de achizi{ie cu TV,{ din eontract/ contracte a lorbului/iorurilor
pentru eare au fost aplicate criterii. de durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicatre criterii de
durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotutriloturile pentru .ur. ou r*nt *pli**t"
criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prel .
Cel mai bun calitate-cost t

Conducltorul grupului de lucru:

Bulat Ina
(Nunte, Prenunte) (Semndtura)



 
DAREA DE SEAMĂ  

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

 
Nr. 3       Din        20.10.2022              .    

 
• Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primaria Busila 

Localitate s.Busila,r.Ungheni 

IDNO 1007601004722 

Adresa s.Busila,r.Ungheni 

Număr de telefon 023675677 

Număr de fax  

E-mail adacasian@mail.ru 

Adresa de internet  

Persoana de contact Vetrici Adela,061006975 

 
• Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate  

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii \/  Lucrări  

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

Cod CPV 71500000-3 

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

 

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

  
ocds-b3wdp1-MD-1664535039318 
 

Link-ul:   

ocds-b3wdp1-MD-1664535039318 
 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:11.10.2022 Ora:17 

Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu \/    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:3 

Link-ul:   

ocds-b3wdp1-MD-1664535039318 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21064803/lot/11602801/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064803/lot/11602801/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064803/lot/11602801/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064803/lot/11602801/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064803/lot/11602801/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064803/lot/11602801/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064803/lot/11602801/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664535039318
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664535039318
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664535039318


Data publicării/30.09.2022 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 19566.93 

 
 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL Tehelectro 08.10.2022 

 
• Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  

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

 

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

•  
Rezumatul modificărilor  

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

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu \/  
Da □    Cu ________ zile 

 
• Până la termenul-limită (data _08.10.2022_, ora_17__:_00__), au fost depuse __1___ oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL Tehelectro 1008609003256  

 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de __11.10.2022________ ora 09.00 
Oferte întârziate (după caz): 
 



Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 

• Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 
operatorilor 
economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

Certificat 
de 

atestare 

Extras din 
Registru 

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

• Modalitatea de evaluare: 
 

Pentru fiecare lot       
\/                            

Pentru mai multe loturi cumulate    
□ 

Pentru toate loturile  □                               
 

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi 

 

 
 

• Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

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

 

 
• Informația privind ofertele depuse: 

 

N
r. 
l
o
t 

Denumire
a lotului 

U
n
i
t
a
t
e
a
 
d
e
 

Can
titat
ea 

Operatori economici  

SRL 
Tehelectro 

Denumirea 
OE 

Denumirea 
OE 

Denumirea 
OE  

Denumirea 
OE 

Pr
eț 
un
ita
r 

făr
ă 
T

Cores
pund
ere 

speci
ficații 
tehni

ce 

Pr
eț 
un
ita
r 

făr
ă 
T

Cores
pund
ere 

speci
ficații 
tehni

ce 

Pr
eț 
un
ita
r 

făr
ă 
T

Cores
pund
ere 

speci
ficații 
tehni

ce 

Pr
eț 
un
ita
r 

făr
ă 
T

Cores
pund
ere 

speci
ficații 
tehni

ce 

Pr
eț 
un
ita
r 

făr
ă 
T

Cores
pund
ere 

speci
ficații 
tehni

ce 



m
ă
s
u
r
ă 

V
A 

V
A 

V
A 

V
A 

V
A 

1 

Servicii de 
supravegh
ere tehnica 
la Lucrari 

de 
constructie 
a centralei 
electrice 

fotovoltaice 
cu puterea 
instalata de 
80kW, și a 
postului de 
transformar

e pentru 
alimentare

a cu 
energie 

electrica a 
"Statiei de 
pompare a 
apei" din 
sat.Busila 

r-nul 
Ungheni" 

AEES 

1 1    
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

n 
Denumire 

lot    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
 
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
__________________________________________________________________ 

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

 

Denumirea factorului de evaluare și ponderea 
fiecărui factor 

Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 
 

Denumirea lotului  (se va indica 
punctajul total 
per lot) 



Factorul 1  
 

Factorul n  
 

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n 
  

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda 4  
Lotul 1 Prețul fără 

TVA/noile valori 
Prețul fără TVA 

/noile valori 
Operatorul economic 1 25241.34 25241.34 

 
• Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

 
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea 

operatorului economic 
Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul 
acumulat 

Lotul 1 1   

2   

3   

4   

5   

Lotul n 1   

2   

n   

 
• Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul 
economic 

Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic 

    
 

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

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

 
Denumirea 

operatorului economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea 

OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 



Lotul 1 Denumire 
document 

          

Operatorul economic             

Lotul n Denumire 
document 

          

Operatorul economic             

 
• Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

  

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

• În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. _3___ din _12.10.2022_ s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar 

fără TVA 

Prețul total 
fără TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Constructia centralei e
lectrice fotovoltaice cu
 puterea instalata de 8
0kW, și a postului de t
ransformare pentru ali
mentarea cu energie el
ectrica a "Statiei de po
mpare a apei" din sat.
Busila r-nul Ungheni" 
AEES 

 

SRL 
Tehelectro 

1 25241.34 25241.34 30289.61 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de 
transmitere  

Tehelectro SRL 11 octombrie 2022 e-mail 
   

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

• Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 



•  
• În cazul în care valoarea estimată a 

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

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

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

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

•  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

•  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax 

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

• Contractele de achiziţie încheiate: 
 

N
r. 
d/
o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Număr
ul 

contrac
tului 

Data 
contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen
ul de 

valabilit
ate a 

contract
ului 

fără TVA cu TVA 

1. 

SRL 
Tehelectro 

100860900
3256 

50 

20.10.2022 
715000

00-3 
25241.34 30289.61 31.12.2022 

 
• Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 
încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de 
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în 
cazul depunerii contestațiilor, aceastea au fost examinate și soluționate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor 
legale în vigoare. 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
___________Virlan Igor____________________           ____________________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 



 
L.Ș. 



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 21.10.2022
Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Ciulucani r. Telenești
Localitate s. Ciulucani
IDNO 1007601002016
Adresa s. Ciulucani r. Telenești
Număr de telefon 0/258/54-236
Număr de fax 0/258/54 420
E-mail oficial primăriaciulucani(%gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Larisa Corman

Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate ^Cererea ofertelor de prețuri aLicitație deschisă

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 0

Obiectul achiziției Lucrări de amenajare a parcului,) drumului de acces s. 
Ciulucani

Cod CPV 45210000-2
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. mtender. sov. md)

ocds-b3wdp 1 -MD-1662537404770
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD-1662537404770?tab=contract-notice
Data publicării:09.09.2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; 0 e-licitatie.md; □ yptender.md

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

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

https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp 1 -MD- 
1662537404770

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 06.02.2022 BAP nr. 70
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziție aLicitație 
electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; aBuget CNAM; aBuget CNAS; oSurse 
externe; 0Alte surse: [FNDRL]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 624 320.05
Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

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

[Rezumatul modificărilor  | Nu sunt

1

gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp


Până la termenul-limitâ (data 02,09.2022 ora 17.00), au depus oferta 3 ofertanți:

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]

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. S.C. IONICON S.R.L. 1003606010674 Borș Sorin
2 SRL NISIP-SI 1003606007649 Strajescu Nicolai

Denumire document
Denumirea operatorului economic - lot -1

Lot 1 lucrări de amenajare a parcului de agrement s. Ciulucanii

.C. IONICON 
S.R.L.

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

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat

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

Cerere de participare prezentat
Declarație 
privind valabilitatea ofertei

prezentat

Graficul executării 
lucrărilor

prezentat

Declarație privind 
experiența similara în 
domeniul de activitate 
aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi 
atribuit.

prezentat

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an de 
activitate (anexa nr. 13);

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

Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
întreprinderi i/Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat

certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor,coniribuțiilor

prezentat

2



Lista subcontractanților și 
partea/părțilc din contract 
care sunt îndeplinite de 
aceștia (anexa nr. 16);

prezentat

Informații privind asocierea 
(anexa nr. 17);

prezentat

Angajament terț susținător 
financiar (anexa nr. 18);

prezentat

Angajament privind 
susținerea tehnică și 
profesională a 
ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa 
nr. 19);

prezentat

Declarație terț susținător 
tehnic (anexa nr. 20);

prezentat

Declarație terț susținător 
profesional (anexa nr. 21);

prezentat

Avizul Agenției de 
supraveghere tehnică

prezentat

Certificat de atestare 
tehnico- profesionala a 
dirigintelui de șantier

prezentat

Denumire document
Denumirea operatorului economic - lot -2

LotZ lucrări dc asfaltare a drumului de acces

SRL NISIP-SI

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

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat

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

Cerere de participare prezentat
Declarație
privind valabilitatea ofertei

prezentat

Graficul executării 
lucrărilor

prezentat

Declarație privind 
experiența similara în 
domeniul de activitate 
aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi 
atribuit.

prezentat

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an de 
activitate (anexa nr. 13);

prezentat

DECLARAȚIE privind 
dotările specifice, utilajul 
și echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului

prezentat

DECLARAȚIE privind 
personalul de specialitate

prezentat

3



propus pentru 
implementarea 
contractului
Ccrtificat/Dccizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor j uridice

prezentat

certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor,contribuțiilor

prezentat

Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de 
aceștia (anexa nr. 16);

prezentat

Informații privind asocierea 
(anexa nr. 17);

prezentat

Angajament terț susținător 
financiar (anexa nr. 18);

prezentat

Angajament privind 
susținerea tehnică și 
profesională a 
ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa 
nr. 19);

prezentat

Declarație terț susținător 
tehnic (anexa nr. 20);

prezentat

Declarație terț susținător 
profesional (anexa nr. 21);

prezentat

Avizul Agenției de 
supraveghere tehnică

prezentat

Certificat de atestare 
tehnico- profesionala a 
dirigintelui de șantier

prezentat

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

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 

lucrări de 
amenajare a 
parcului de 
agrement s. 
Ciulucanii

S.C. IONICON S.R.L.

3,192,364.02 
MDL

1 unit. +” 
99T 99~

Lot 2 
lucrări de 

asfaltare a 
drumului de 

acces

SRL NISIP-SI

2,911,730.50 
MDL

1 unit. +” 
99 ' 99*

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

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

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot 0
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:

Prețul cel mai scăzut 0
Costul cel mai scăzut o
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

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

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

In urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv TVA)

Lot 1
lucrări de

amenajare a
parcului de
agrement s.
Ciulucanii

S.C. IONICON 
S.R.L.

1 unit.

h

3,192,364.02 3,192,364.02 3830836,83

Lot 2 
lucrări de

SRL NISIP-SI 1 unit. 2,911,730.50 2,911,730.50 3494076,60
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asfaltare a
drumului de
awes_________

Anularea procedurii de achiziție publică:
în temeiul art. 71 alin.__lit__ .
Argumentare: _____________ _______________ _________ ________ ____________________

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului 

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.C. I0N1C0N S.R.L. 10,10,2022 e-mail,
SRL NISIP-SI 10,10,2022 e-mail

(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)

TermenuI 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

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

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

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

Contractul de achiziție/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 
cu TVA

S.C. 
IONICON 
S.R.L.

SRL 3
21.10.2022 45212130-

6
3,192,364.0
2

3830836,83
31.12.2023

SRL NISIP- 
SI

SRL 2 21.10.2022 45233226-
9

2,911,730.5 
0

3494076,60 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):

____nu e cazul_____________  
(indicați suma cu TVA)

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

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
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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 2013 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții;

(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice � 

Nr.1 din 21 octombrie 2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 338 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Elena Samoila-Lungu, 
email: elena.samoila-lungu@bnm.md 

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

[Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

Nr: n/a 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri �   Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Pachete software aferente securității informaționale 
Cod CPV 48730000-4 
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-1662703671374 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063222/ 
Data publicării: 09.09.2022 

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

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-publice-al-
bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: BAP nr.7 din 28.01.2022, pag.152-154 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 568 333,33 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  19.09.2022 
Denumirea operatorului economic                                      - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

1. Возможно ли использование гибридной 
инфраструктуры решения (локально + облачный 
сервис). 
2. Возможно ли обойтись следующими типами 
аутентификации: • Для ОС Windows: Lieberman, 
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Centrify, BeyondTrust. • Для Unix: Lieberman, Centrify, 
BeyondTrust. 
3. Для чего нужны следующие интеграции и можно 
ли их исключить: • ServiceNow — операции 
безопасности. (это есть в IVM но нет в nexpose) • 
Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise – NAC. • 
Аксоний – CMDB. • Atlassian — Операции 
безопасности. • Автономное программное 
обеспечение — управление исправлениями. • Bay 
Dynamics — система безопасности. • BeyondTrust — 
управление привилегированным доступом. • 
Bomgar/Lieberman - Управление привилегированным 
доступом. • BMC – службы безопасности. • 
Блэкпойнт Кибер – ВЗЛЕТ. • Бринка – ТВМ. • Cisco – 
NAC. • Cybric — платформа непрерывной 
безопасности приложений. • Симуляция – 
Моделирование. • Dell — Управление 
исправлениями. • DF Labs – SOAR. • ForeScout – 
НАК. • Технология Garland – Сеть. • Гигамон – Сеть. 
• Хорошее питание от Blackberry – MDM. • IBM – 
SIEM. • Infoblox — управление IP-адресами. • Кенна 
– TVM. • LogRhythm — система безопасности. • 
Люмета – CMDB. • McAfee — защита конечных 
точек. • Microfocus/HPE Enterprise — SIEM. • 
Microsoft – SIEM. • MobileIron – МДМ. • Red Hat — 
Управление исправлениями. • RedLock – ТВМ. • 
Красная печать – TVM. • РСА – ГРЦ. • Splunk – SIEM 
• Symantec — Управление исправлениями. • 
ThreatConnect — анализ угроз. • Thycotic — 
управление привилегированными счетами. 

Expunerea succintă a răspunsului  1. Nu pot fi utilizate soluții hibride. Soluția urmează a fi 
instalată doar local. 
2. Nu pot fi excluse tipurile date de Autentificare. 
3. Serviciile specificate pentru integrare nu pot fi excluse. 

Data transmiterii 19.09.2022 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a  
(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 30 septembrie, ora 11:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. RTS ONE SRL – lot 1 1018600009979 S.C „Rețele Terestre” 
SRL, CIOCLEA Petru, 

CIOCLEA Olga / 
CELONENCO Vitalie 

2. XONTECH SYSTEMS SRL – lot 2 1018600044509 VICOL Irina 
3. ÎCS RELIABLE SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR SRL – lot 3, lot 4, lot 5 și 
lot 6 

1010600010328 BALINT Dumitru Răzvan 
/ 

BÎRSAN Vitalie 
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Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

4.  BTS PRO SRL – lot 4 1008600061565 TOPALO Arcadie / 
SUVOROV Alexandr, 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

RTS ONE 

SRL 

XONTECH 

SYSTEMS SRL 

ÎCS RELIABLE 

SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 

SRL 

BTS PRO 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului 
bancar în MDL 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) 
faţă de ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea experienței 
operatorului economic în domeniul 
de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit  

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea actelor ce atestă dreptul 
de livrare a bunurilor / prestare 
servicii ofertate 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea accesului la 
personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectului contractului ce urmează a 
fi atribuit 

nu se aplică nu se aplică prezentat prezentat 

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

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 

Lot 1: Soluție de 
protecție, securitate, 
patch management și 

RTS ONE SRL 453 000,00 1 buc + + 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

disk encryption pentru 
locurile de muncă 
Lot 2: Subscriere anuală 
pentru soluția de 
asigurare a accesului 
securizat la date de pe 
dispozitivele mobile 

XONTECH 
SYSTEMS SRL 

333 870,00 1 buc + + 

Lot 3: Menținerea 
licențelor McAfee 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

184 217,10 1 serv + + 

Lot 5: Soluție de 
înregistrare a sesiunilor 
de lucru ale utilizatorilor 

98 900,00 1 buc + + 

Lot 6: Servicii de 
asigurare a accesului la 
suport anual pentru 
soluția IBM Security 
Qradar 

168 552,80 1 serv + + 

Lot 4: Soluție de scanare 
la vulnerabilități 

BTS PRO SRL 257 961,90 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 ofertelor 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 

04.10.2022 / 
05.10.2022 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

Argumentarea ofertei de preț pentru 
lotul 3 „Menținerea licențelor 
McAfee” și lotul 6 „Servicii de 
asigurare a accesului la suport anual 
pentru soluția IBM Security 
Qradar”  asupra majorării 
prețului  comparativ cu contractul din 
anul precedent. 

Ofertantul a comunicat că, 
producătorul a majorat prețurile 
la toate produsele aproximativ 
cu 10% pentru anul 2022, la fel 
la majorarea prețului contribuind 
și fluctuațiile cursului valutar. 

04.10.2022 / 
05.10.2022 

BTS PRO SRL Urmare examinării documentelor de 
calificare prezentate privind 
demonstrarea accesului la personalul 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit si 
anume  „DECLARAŢIA privind 
specialiștii de specialitate propuși 
pentru implementarea contractului” 
și Certificatele de calificare pentru 
unii specialiști,     
s-a solicitat suplimentar prezentarea 
documentelor corespunzătoare și 
anume CV-urile pentru specialiștii 
propuși pentru instalarea/configurarea 
soluției ofertate și atașarea 

Ofertantul a prezentat informația 
solicitată. 
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Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

certificatelor corespunzătoare care să 
demonstreze calificările acestora. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt - 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut �                      
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: n/a 
(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 contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lot 1: Soluție de protecție, securitate, patch management și disk encryption pentru locurile de muncă 
Soluție de protecție, 
securitate, patch 
management si disk 
encryption pentru locurile 
de muncă Bitdefender 
GravityZone Business 

 
 

 
RTS ONE SRL 

1 buc 453 000,00 453 000,00 543 600,00 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Security Enterprise 
(Ultra) 
Total lot 1: 453 000,00 543 600,00 
Lot 2: Subscriere anuală pentru soluția de asigurare a accesului securizat la date de pe dispozitivele mobile 
Subscriere anuală pentru 
soluția integrată pentru 
gestiunea aplicațiilor și 
dispozitivelor mobile, 
MobileIron,  sau 
echivalentul, pentru 100 
utilizatori 

 
 

XONTECH 
SYSTEMS SRL 1 buc 333 870,00 333 870,00 400 644,00 

Total lot 2: 333 870,00 400 644,00 
Lot 3: Menținerea licențelor McAfee 
Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
Business Support, sau 
echivalentul, pentru 
licențe McAfee Total 
Protection for Data Loss 
Prevention Software, 
pentru 400 licențe 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 serv 184 217,10 184 217,10 221 060,52 

Total lot 3: 184 217,10 221 060,52 
Lot 4: Soluție de scanare la vulnerabilități 
Soluție de scanare la 
vulnerabilități Tenable.sc 
- Scanner(s) Included - 
Annual Subscription 500 
IP  

BTS PRO SRL 1 buc 257 961,90 257 961,90 309 554,28 

Total lot 4: 257 961,90 309 554,28 
Lot 5: Soluție de înregistrare a sesiunilor de lucru ale utilizatorilor 
Soluție de înregistrare a 
sesiunilor de lucru ale 
utilizatorilor Armarius 
Software”s Scribe 
Management Suite, 
Secure and Intelligence 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 buc 98 900,00 98 900,00 118 680,00 

Total lot 5: 98 900,00 118 680,00 
Lot 6: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru soluția IBM Security Qradar 
Servicii de asigurare a 
accesului la menținerea 
anuală a instrumentului 
IBM Security Qradar 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 serv 168 552,80 168 552,80 202 263,36 

Total lot 6: 168 552,80 202 263,36 
TOTAL, lei 1 496 501,80 1 795 802,16 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică. 
Argumentare: Nu se aplică. 

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

RTS ONE SRL 12.10.2022 email și SIA RSAP 
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Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

XONTECH SYSTEMS SRL 12.10.2022 email și SIA RSAP 
ÎCS RELIABLE SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR SRL 12.10.2022 email și SIA RSAP 

BTS PRO SRL 12.10.2022 email și SIA RSAP 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru  
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice) 
 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractelor:  
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. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
-ea: 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA  

RTS ONE SRL Cu capital 
autohton 

25/204/2022-
LD din 

19.10.2022 
 

(recepționat 
contractul semnat 

de contraparte 
21.10.2022) 

48760000
-3 

453 000,00 543 600,00 31.01.2023 

XONTECH 
SYSTEMS SRL 

Cu capital 
autohton 

25/203/2022-
LD din 

19.10.2022 

48730000
-4 

333 870,00 400 644,00 31.12.2022 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

Cu capital 
străin/ 

autohton 

25/202/2022-
LD din 

19.10.2022 

48730000
-4 

451 669,90 542 003,88 31.01.2023 

BTS PRO SRL 
Cu capital 
autohton 

25/201/2022-
LD din 

19.10.2022 

48219100
-7 

257 961,90 309 554,28 31.01.2023 

 
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): 
n/a 

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

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

n/a 

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

n/a 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Constantin ȘCHENDRA 
(semnat electronic)   



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice D ,

Nr. 9 din 20.10.2022

L Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Raional Caldrasi
Localitate or. Cdldrasi
IDNO 1003609150317
Adresa or. Cdldrapi str. N. Testemitanu 59
Numdr de telefon 024412-lt-35
Numir de fux 0244/2-24-48
E-mail oficial srcalarasi@.ms.md
Adresa de internet www. sr-calarasi.ms.md
Persoana de contact (hume, p1enume, telefon,
e-mail) :""i,

Badaqcd Gheorghe, 068432411, jurist-
imsp@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:21065228
Tipul obiectului contractului de achizi[iel
acordului-cadru

Bunuri r
Obiectul achizi{iei Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu

brancarde si pasageri
Cod CPV 42400000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Atr.57 al.1 al Legii privind achiziliile publice
nr.131 din 03.07.2015

Procedura de atribuif E (se ia indica'din cadrul
por t al u lu i guv er name nt al wwi. mt en der. gov. m d )

Nr:21062949
Link-ul:
ocds-b3wdo I -MD- 1665'063283285
Data oublicdrti:O7 .1 0.2022

Platforma de achizitii publice utilizati n achizitii.md:
nDa

|- r rrlE\rqr aa al I(,Dl' lrrl,lttsat Iu Praruur ul' aruluzrl
publice a autorit5{ii contractante Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

www. sr-calarasi.ms.md
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
/1(aupa caz)

rLicitatie electronicd

Sursa de finantare nBuget CNAM; rSurse externe;
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 610 000,00

3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare



Expunerea succintd a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificdri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul fn care au fost operate modfficdri)

6. Informalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de cdtre
operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
dotcumentalia de atribuire Ei se va consemna prin: prezentat, nepreTentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare 6upd,caz) :, .,'

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAnd la termenul-limitd (drta JLlg_2022, ora 10:00), au depus oferta 1- ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNG. Asocia{ii/
administiatoiii

1. SRL Baslift 1003600001737 Carabaiac Sersiu

Denumire docuntent
Denumirea operatorului economic

SRL Baslift

(se
' Documentele ce constituie oferta

v a c o,ns mna,p/ in : pr e z e nt at, n epr e z e nt ai, nu c or e ipundb)

t
Cerere de participare prezenrat

Proounerea tehnicd prezenlal

Propunerea financiard prezental

DUAE prezentat

Garantia pentru ofertb prezentat

Declaratia nrivind valabilitatea ofertei prezenlal

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezenlat, nu corespunde
Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in
conformitate cu prevederile legale din fara in
care ofertantul este stabilit

prezentat

Certificat privind de{inerea contului bancar prezentat

Dovada lipsei restanJelor fa16 de bugetul public
national

prezentat

Certificate de conformitate sau alte documente ce

confirm[ calitatea, fara de origine gi producdtorul
bunurilor proDuse

prezenlal

Declaratia privind lista principalelor prestdri
efectuate in ultimii 3 ani de activitate, copii ale
contractelor similare

prezenlat



7. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Pre{tl
ofertei
(fbrd

TVA)*

Cantitate qi
irnitate de
misur[

Coresppndere
a cu cerin{ele
de calificare

CQreSpunderea'
cu specificafiile

tehnice

Lot I Ascensor
pentru transportarea
bo{navilor cu
biancarde si pasageri

SRI- Baslift 610 000.00 I buc + +

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

8. Pentru elucidarea unor neclaritSli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinlele
stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scdzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivu I respin gerii/descalificirii

L0. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru hecare lot n

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut n

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examinlri, evaludrii ;i comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractelor de achizitrii publice dupd cum urmeazd:

Data
solicitiiii

Operatorul economic Informafia solicitatl Reimatul rispunsului
oneiatoiului economic

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea



Denumirea
lotului

Denumirea
oDeratorulur

economiC '

Cantitate qi
unitate de
misuri

Preful unitar
(frir TVA)

Preful total
1gia.,rvn)

Pietul total
(in$lusiv,.,,,,

,. ,TVA) '

Lot I Ascensor
pentru
transponarea
bolnavilor cu
brancarde qi
0asagerl

SRL Baslift I buc 610 000,00 610 000,00 732 000,00

Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul aft.7! alin. lit

Argumentare:

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

luiru pentru ichizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
'iutie 

20'15 privind achiziyiile publice, inclusiv atermenelor de a;teptare, se efectueazdtn conformitate

cu prevedirite TITLULUI ru Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

1 7. Contractul de achizilielacordul-cadru incheiat:

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

Denumirea opeiatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Baslift 18.t0.2022 SIA RSAP, e-mail,

TiCazulin care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tl 11 zile incazulnetransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qiisau fax I

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

J II zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice pi/sau fax n
A 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

Denumirea
operatorulu

economic

Intieprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractuluil
acordului-cadru

Cod
cPv

Valoarea
contractului Termen de

valabilitate

contractului+.* J{ql
SRL Baslift autohton 27-COPl22 20.10.2022 42400000-4 610 000.00 732 000,00 31.12.2022



18. Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se completeazl doar in cazulin
care la procedura de achizilie public[ au fost aplicate criterii de durabilitate 9i s-a incheiat
contract/contracte pentru loVloturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezentu ilare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost rcspectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 32 alin, (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/saa
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, uceastea aufost examinute Ei solu(ionate.

Prin prezenta dure cle seamd, grupul de lucru pentru uchizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederiler legale in vigoare.

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
AP'15. /\o6eac-

ur"*, tr"nume)

Au fost aplicate criterii
verzi)?

pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
;:ri I i!:: I l',,

NU

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
t:tuTYlotltil"l p=t:" care au fost an"licate criterii de
durabilitate (ei MD)i

(indicali suma cu TVAI

.:,::
CoOul CPV al lotuluVlbiuritoi p*nttu care au fosi aplicrate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire 
ry.1,t,1]-"^t"I/loturile 

pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scdzut tr



model-tip

DARB DB SEAMA
de negociere firi publicare prealabili a unui anunf de participare

nr.33 NFP din 15.09.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denqmirea autoritnfii contractante Directia Educatie Tineret si Snort sec.Cenrrr
Localitate Mun.Chisindu
]DNO r007601009417
Adresa Strada Buleard 41lA
Numir de telefon 022271022
NumIr de fax
E-mail oficial dets contracte@rrail,ru
Adresa de infernet
Persoana de contact (nume, prenuie, retrfor,
e-.moil)

Palitu Efimia, 0697 51 46g, palitu.efimia@mailru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere ftra publicare prealabild a unui anunl

de participare
Proce4ura de achizifie repetatl (dupd cazi,l Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{iil
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucriri n

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparalie a etajului 2Ia CCT politehnic
;i Luciari de reparafie la sala de sport micd qi mare
Ei amenajarea teritoriului la Liceul Titu Maiorescu

Cod CPV 45200000-9
privind

(tn cazul
licitalia

Expunerea motivuluiltemeiului
alegerea procedurii de atribuire
aplicdrii altor proceduri decdt
deschiid)

;.t

Avdnd invedere, cd n-a fost planifi cat, realizarea
unor lucrdri suplimentare la CCT politehnic. . insa
managerii instituliilor au solicitat de urgen{a
repararea eta.iului 2, dat fiind fapt ca etajul I a fost
reparat in acest an Ei pentru a incepe anul de studii
ete nevoie de reparat ;i etajul 2, dat fiind faptul ca
anume acolo se des{bgoara mai multe activitdli s-au
alocat bani suplimentari la data de 05.A9.2022
pentru r ealizar ea lucrari I or.
Lucrdri de reparalie la sala de sport micd qi mare $i
amenajarea teritoriului la Liceul Titu Maiorescu,
pentru realizarea acestor lucrdri a fost publicata
Licitalie deschisa nr.21061576 9i a avut loc la dara
de 05.09.2022, dat fiin faptul ca oferla propusa de
cdtre agentul economic dep[geqte cu mult bugetul
alocat, procedura a fost anulati in conformitate cu
Iegea nr.I3I/2015, art.7l lil) d, (prin veloorea
inclusd in propunerea financiard, depdsesc
valoares .fondurilor alocate pentru tncleplinireo
contractului de sch izilii p ublice.
AEa cum inigierea unei procedr"rri de l,icitalie
Deschisd necesitd timp mai indelungat, iar lucrdrile



necesitd a fi deja incepute pentru u l. prt.u f*aliruin termeni, grupul de lucru din cadrul DETS
sec.Centru a inaintat invitalie mai multor agenli
economici pentru a veni cu oferta cea mai
avantajoasd

La inilierea procedurii de Negociere fdrd
Publicarea unui anun! prealabil s-au aplicat
prevederile Legii 13ll}0l5 prevdzute la art.56
alin.(1), l(b) privind achizitiile publice.
La baza deciziei grupului de lucru au srat
urmdtoarele criterii:

l. Realizarea lucririlor de reparafie
pf,nd la 01.11.2022, dat fiind faptul ci
vom avea lucriri de exterior qi
condifiile mefeo si permit[ acest
Iucru.

2, Asigurarea siguranfei pentru
sindtatea copiilor.

Maximd urgenld care face imposibila respectarea
termenelor generali, dat fiind faptul cd lucrdrile
trebuie efectuate in termeni cit mai reqrrAnci

Procedura de atribuire (se va indica din cadrulportalului guvernamental
www.mtender.gov.ryil

Nr:33 NFP
Link-ul:

n achizitii.md; n e-llcitatie-d; . ypt."d..".dPlatforma de achizitii nublice utilizsti
Allurf r ue InlenTte puDttcat rn IJAp (dupd cazl Data:

Llr[*t,----:-------:---,-rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rlicitafie elqglronica nCatalog electronic
nBuget de stat; nBuget CNAM; nzuget CXaS;
rSurse externe; nAlte surse; f]ndicati/

T#;i::,instru 
mente sp*cince ae at'in"i"e

]r"r.o ue rmanTare

Yaloaiea estimatd Aei, fard f V,a) 4451416,66

3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:
(se va campleta in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

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

Data solicitlrii clarifi clriloi
Denumirea operatorutui econo-ic
Expunerea succinti u soti.ite.ii O.

Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii



Publicate in BAP/alte milloacet,or de
informare (dupd caz

[Indicayi sursa utilizatd ;i data paublXari4

Termen-limitl de depunere qi O"sct iOere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicatri numdrul de zilel

5. PAni la termenul-limiti (data 15,09.2022, ora 10:00) au depus oferta 2 ofertanti:

6' Informa{ii privind ofertele depuse si documentele de calificare qi aferente DTJAE prezentate de
citre operatorii economici :

(:t::::::.!:i:*d. (f"umir.ea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele clin

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespun-decerinlelor de catfficare))
Infi

Denumirea operatorului
economic

Asocia(ii/
administratorii

Anreal Cons SRL l 0 l 6600000879 Tofan Andrei
SC Stofgolet SRL r003600049162 Iudin Andrei

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Anreal Cons SRL

Documentele ce constituie oferta

Deviz general de cheltueli F,3. 7. j
Documente de calificare

Se vq consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Po5du inregistrdrii perioanei
Irlrrdlce
Atribuirea contuI ui bancar
Extras privind achitarea sCtgrati.a

Ulrimul raport fi nanciar
Declaratie privind experlenfa
similard
Declaralie privind personalul de
specialitate g.i/sau a experfilorpropus/propugl pentru

mentarea conffactului

nrorma rivind rezultatele
Denumirea"r"tt"t Denumirea

operatorului
economic

Preful initial Pre{ul in urma
negocierii

Lucrdri de reparalie a
etajului 2 la CCT politehnic Anreal Cons

SRL
789166,66 789166.66

Lucrdri de repara{ie la sala'
de sport micd Ei mare qi

amenajarea teritoriului la
Liceul Titu Maiorescu

SC Stofgolet
SRL

3662250,00 3662250.00



7, rnforma(ia privind corespunderea oferteror cu cerin(ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economtc

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA)*

Cantitate
;i unitate

de
misurh'

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lucrlri de
reparafie a
etajului 2 la

CCT
Politehnic

Anreal Cons SRL

789166,66

I
institutii + T

Lucrlri de
reparafie la
sala de sport
mici qi mare

qi amenajarea
teritoriului la
Liceul Titu
Maiorescu

SC Stofgolet SRL

3662250,00

I
institu{ii -r

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finate
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de cali/icare" ;i "Corespunderea cu specifica{iile
tehnice " , se va consemna prin; ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " in cazul necr,trespunderiil

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

9. Ofertan{ii respinqildescalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respin geriildescalifi clrii

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

Justificarea declziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut n ^"
Costul cel mai scdzut r '1"'
Cel mai bun raport calitate-pref I
Cel mai bun raport calitate-cost I

Data
solicitS.iii

Operatorul economic Informafia solicitatE Rezmatul rispunsului
operatorului economic



(In cazul tn care in cadrul procedurii de qtrib-uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindico toate criteriile de atribuire apricate ;i denumirea roturilor aferenre)

12. Informafia privind factorii de evaluare aptica{i:
(:;':,f"#';ni';:l':#;:';::::,,aufost atribuite in baza crireriito, cet mai bun raport catitate-pre{

tn' 
ilJi],-" 

examiniri, evaludrii qi comparrrii ofertelor depuse in cadrul oro".ou* * ****

Anularea procedurii de achizilie public6:

In temeiul arL.7l alin. _ lit _.
Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
rului economic I

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea torului economic n

Denumire factorul I
Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:
(se va completa in cazur tn care ofertere aufost reevaruate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelo.
Modificlrile operate

nrractutul de achizthe ntthlia.h/aatrrrlrrlrri-^o.l
Denumirea lotului Irenumirea

operatorului
economic

Cantitate gi'
unitate de
mdsurtr

Pre{ul unitar
(fird TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de repara{ie a
etajului 2la CCT

Politehnic
Anreal Cons

SRL

I institu(ii /69 t66,66 789166,66 947000.00

Lucrlri de repara{ie la
sala de sport mici pi mare
qi amenajarea teritoriului
Ia Liceul Titu Maiorescu

SC Stofgolet
SRL

I institu{ii 3662250,00 3662250"00 4394700,00

l5' rnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:
Denumirea ope.ato.ul,ri

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

rnunitl \-uns DI(L, JU JtOIgOt€tSRL :.,{:.:}
15.09.2022 email



16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind qchizitiile publice

fl 5 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax a
E 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
l iulie 2015 privind achiziliile publice

E 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
tr 16 zile in cazul netransmiteiii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax r

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueaid tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil at Republiiii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru cqre aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Denumirea
operatorului

economlc

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
gi data

contractului/
acordului-
,, Cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului Termen,de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

"rd"o

ANREAL
CONS SRL

DETS
sec.Centru

JJ/
L

cn
cn
c.l

rn

I

c-'1
1nv

789166,66 947000,00

30.tI.2022

SC
STOFGOLET
SRL

DETS
sec.Centru

341
L

Nc.l
c',1

ar;

I

N
ta)s

3662250,00 4394700,00

30.rr.2022

Au f31t aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizifii
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizilie cu TVA"din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care a\r fost aplicate criterii de
durabilitate (lei IMD): tt (indicali suma cu TVA)

!o{ut cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:



Valoarea de achizi{ie cu tvA din contract/ contracte a
lotuluifloturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicali sunta cu TVA,

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/toturile pentru care au fost
aplicate ciiterii de durabilitate:

Pre{ul celmai scdzut n

Costulcel mai scdzut a

Cel mai bun raport cqlitate-prel J

Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de u;teptare pentru inclteierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepthnd cazurile previizute cle urt, 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contesta$ilor ;i/snu
recep{iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aafost examinate Ei solu(ionute.

Prin prezenta clare de seamd, grupul de lucru pentru achiziqii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legule in vigoure,

grupului de lucru
/)

rl/i "S/'*tf strajesco Natalia





























DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 

Nr. 1 din 21.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autoritătii contractante Direcţia Situaţii Excepţionale mun.Bălţi
Localitate mun.Bălti
IDNO 1006601004884
Adresa mun.Bălţi, str.Păcii, 38
Număr de telefon 023123348
Număr de fax 023123472
E-mail oficial logistica. balti@dse.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Anna Voitcovschi
e-mail) 079698247

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

servicii □

Obiectul achiziţiei lucrări de reparaţii auto
Cod CPV 50112000-3
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.sov.md)

Nr: 21065181
Link-ul: ocds-b3wdpl-MD-1665043486630
Data publicării: 06.10.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md;

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

□ Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://dse.md/ro/content/plan-de-efectuare- 
achizi%C8%9Biilor-al-dse- 
munb%C4%831%C8%9Bi

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Licitaţie electronică

Sursa de finanţare □Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fă ră  TVA) 145833,33 lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1

mailto:balti@dse.md
http://www.mtender.sov.md
http://dse.md/ro/content/plan-de-efectuare-


Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire;

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

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/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]

1. Până la termenul-limită (data 19.10.2022, ora 10:30), au depuse oferte 1 (unu):

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ’’ENERGIA” 1003602021250 Babii Carolina

5. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DTJAE prezentate 
de către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Operator 
’’ENERGIA” 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
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

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

Extras din registru prezentat
Formularul infformativ 
despre ofertant

prezentat

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

6. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot 1 SRL ’’ENERGIA” 70000,00 1 buc + +
Lot II SRL ’’ENERGIA” 65000,00 1 buc + +

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale



(Informaţia privind '’Corespunderea cu cerinţele de calificare" şi ’’Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „'+ " în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

8. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:  _______ ___________________________

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □

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

11. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate siî
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Servicii de SRL 1 serv 70000,00 70000,00 84000,00
3



reparaţie 
capitală a 
motorului şi 
sistemelor 
principale a 
autospecialei 
ZIL-130

’’ENERGIA”

Servicii de 
reparaţie 
capitală a 
motorului şi 
sistemelor 
principale a 
autospecialei 
GAZ-66

1 serv 65000,00 65000,00 78000,00

Total 135000,00 162000,00

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 a lin . l i t  .

Argumentare:  _____________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ’’ENERGIA” 21.10.2022 Posta electronică

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

15. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea întreprindere Numărul Cod Valoarea contractului Termen de



operatorului
economic

a:
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

şi data 
contractului/ 

acordului-cadru

CP
V

7

fără TVA inclusiv
TVA

valabilitate
al

contractului

Cu capital L h
O

SRL ’’ENERGIA” autohton 62 21.10.2022 N ) 135000,00 162000,00 31.12.2022
O

O
L k >

17. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar 
în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fo st aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo st 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 (Ici MD): (indicaţi suma cu TVA)

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

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

Preţul cel mai scăzut. □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

C onducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

_________________________________ ÔiTĉ C. i '
(Nume, Prenume)



DARE DB SIiAN'IA

de atribLrire a contractului cle achizilii publice $
de incheiere a acordultri-cadru Ll

cle anulare a procedurii de atribuire D

Nr. 0J * /(/iaa din ,W // .2022

rita tl

Date rtvl rocedura de atribuire:

J. Clarificlri ind doc ib

I)nfe crr nrivire la autoritatea contractan
Den u rnirea autoritS(ii contractante IP Cornpania,,Teleradio-Moldova"

Localitate mun. Chisin[u

IDNO I 004600050558

Ad resa str, Miorila I

NumIr de telefon 022721047

Numlr de fax 022123352

E-mailoficial trm@trm.md

Adresa de internet www.tnn.nrd

Persoana cle contact (nume, prenttme, tele.fon, e-mail) Cal irra Blanaru 022406844, 0682334 I I

sa I i na. b lanaru(r2trm. md

Tipul procedurii de atribuire aplicate ilUcltatie deschisa

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului'cad ru

u,,*iiE-S-'t"i.ii n t-ucrdri I

Obiectul achizi(iei Ecran LED $i Procesor Video

Cod CPV 32300000-6

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr o ceduri dec dt I icit ati a des chis d)

Proccdura dc atribuire (se va indica din cadrul
p o r I o I tr I t t i guv e r n o m enl a I wu,v,. m I en d er. gov. m d)

N r: ocds-b3 wdp- | ;M D- I 66 332304"6 I 92

L i n l<- u l : http,s:1/:llteldq4q-v-.Udllcrld-el S/o,sds:b],wd p l-r MD,
I 6 63 3 23 0 4 6 I 92?tab =co n tra-ct-tE[iae

Data publicdrii: I 6.09.2022

Platforma de achizi[ii publice utilizattr flachizitii.md; n e-licitatie.md; o yptender.md

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Datai25.02.2022, BAP nr. I 5

[.ink-ul:-
https://tender. sov. md/ro/system/fi les/ba p 120 1 4 lbap nr I 5-4.pdf

Telrnici si instrurnente specifice de atribuire
(dupd caz)

oAcord-cadnr osistertr dinarnic de achizilie fiLicitalie
clectronici lCatalog electronic

Sursa de finan(are fiBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse externe]

uAltc sttrse: ltttgc't ttrttpriu
Valoarea estimatl (lei,Jdrd TVA) I 166 666,66

ar rtvl umentatra de atrlDulre:
Datn solicitirii clarificlrilor Confornt SIA RSAP

Denu m irea operatorului economic Conform SIA RSAP

Expunerea succinttr a solicitlrii de clarificare Confontt SIA RSAP

Expunerea succintl a rlspunsului Conform SIA RSAP

Data transmiterii Confornt SIA RSAP

4. Modificiri o te in documenta de atribuire
Rezumatul mod ificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd

caz)

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

'ffnI la termcnul-limitl (dat: 03.10.2022. ora I2:00), a dc ol'erta I ol'ertan
Nr. Denum irea operatorului

economic
IDNO Asocia(ii/

ad m inistratorii

I ,,Cenial Invest" SRL r0r86000008s1 Rudenco Eugeniu
Rudenco Elena

ofr



raorc

Scurt5 clescriere a criteriilor de selecfie
,,Genial Invest" SRL

Spccilica{ii tehnice oomplctatd in
conl'orrnitate cu Anexa nr. 22

in original sentnat electronic; Da

Specificalii cle pref completatd in
oonfirrmitate cu Anexa nr, 23

in original sentnat electronic; Da

(iaranlia pcntru ol'ertI l%o fbnnttlaru

garan{iei bancare cornpletatl in
conlbrmitate cu Anexa nr. 9

-r original, garanfie bancarh in original, ernisf, de o banc[
cornercial6;
sau

- -[ranslcr pe conttrl I[) Cornpania,,Telcradio-
Moldova", BeneJiciarul plillii:lP Contpania

,,'l'e leradio- ll4olclot'a "

Denuntirea Udncii;BC ,, Moldindconbqnk" SA

Codul Jiscal. I 0046000505 5B

Contul de decontare: 14 D17 14L00000000225 I 206328

C on tul ba ncctr : t'l O I' D lr'l D2 X 306
-['crnrenul 

cJe valabilitate al garanlici sa Iie valabil pe

pcrioacla clc valabititatc a olcltei 60 zilc din ziLrr

tlcntrrtcri i oli'rtclt,r:

Da

I)ocrrnrcnt unic dc achiz-i1ii curopcan - in original scnrnat clsctronic: Da

Ccrcls clc participarc cornplctall in
conlbrnritate cu Anexa nr. 7

in original semnat clectronic; Da

I)cclara(ie privind valabilitatea
of'ertci cornpletatd in corrlbrmitate cu

Ancxa nr. 8

- in original semnat electronic; Da

Acte solicitate Prin DUAE.

contbrrn art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, prir.ind achizitriile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin

rnijloace elcctronice, ou upli.ur.o senrniturii electronice) in termen de 3 zile. Ia solicitarea autorimfii contractante, documentele

justitlcalive actualizate prin care va cJenron5lra indeplinirea ttrturor criteriilor de califigare $i selectie'

l)ovada inrcgistririi .iuriclice
cmis dc olganul abilitat - in original/copie semnat

c lectlon icl
Da

C--crlillcat de atribuirc al contului
barrciir

slit)erat de banca clc{inatoarc de cont, in original/copic
semrrrt clectronic:

Da

Situatic llnirnciari raportul llnanciar in oliginal/copie pentru ultimul an,

aprobat (lc oatre I)ircctia Ccncrali pcntru Statistici sau

insolitc dc rcr:iprsa dc prinrirc dc cirtrc I)irectia (lcncrali
pcntnl StatisticR autcntillcat prin senrrr[ttrra cle0tronicn

[)a

l)cclaralic privind lista principalclor
livriri/prcstiri clcctuato in ultimii l
trni clc activitatc contpletiltal in
conlirrnritate cu Anexa nr. l2

in original scmnat elcctronic:
Da

N Lrmlrul dc inrcgistrarc N unraru I cle in registrarc d i n ..1,i sta producltori lor"
conlbrm llegulanrentultti privind dcqeurile de

echipamente e lectrice qi electronice aprobat prin I-l'C.

212 clin 07.03.201t1

nr.
Da

[)cclaraf ie privind confi rmarea

identitltii bcnellciari lor ef'ectivi gi

rrcincadrarea acestora in situatia

concjrnrnirii pcntru participarea la

activitnti alc unci organizalii sau

grupiri criminalc. pentru corupfie,

liaud.1 Ei/sau spilale de bani.

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020,

cornpletatd in conlormitate cu Formularul - in original

sernnat electronic;

*Se t,rt pre:enla in ternrcn de 5;ile cle cdtre operalorul
econont ic de se ntnal ci$l i.qdl or.

Da

Oaranlia dc bund exccuIic a

contractu I u i

-5(l,tr d i n i,aloaroa contractu lu i i ttc I Ltsi v

IVN

I'ransl'er la contu I I. I'. Clompan ia ..'lslerad io-Moldova".
l) e ne./i c i u rr t I p I d I i i ; 1. P. C t t nt pct n i a,, 7'e I e rad i o- lt'l ol d ovcr''

[)a nt r nt i ra o l] it nc i i ; 8. C.,, i\ l o l d i nd c o n b a n k " Sil
(- otlt I .li scrr l ; l 001 6000 50 5 5 I
C o n t t t I t lc rl t, t' o tt t r t r e ; l l Dl 7 itl 1.0( )000000 2 2 5 I 2 063 2 ll
(- ontu I bant'crt' ; llo l. D il'l D 2 X' 306

*Se vct prezenta panii la semnureo contoclultri.

Da

6. Informafii privind ofertele clepuse qi clocumentete de calificare qi aferente DUAB prezentate

clc citre operatorii cconomici:

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



Denumirea lotrrlui
Denumirea

operatoru lu i

economic

Pre(ul ofertei
(fbr[ TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mtrsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lotul I

I pozilie ,,Genial lnvest" SRl- 290000,00 I buc. + +

2 pozilie ,,Genial Invest" SRI- 340000,00 I buc. + +

3 pozitie ,,Genial Invest" SRL 498000,00 I buc. +- +

i nstalarea .,Genial Invest" SRL 20000,00 I buc. + +

8.
ofertei cu

Pentru elucidarea unor neclaritlfi iau confirmarea unor date privind corespunderea

cerin[ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal

icita

9. Ofertan i/descalifica

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelut cel nrai scdzut I
ii.'t, ui,nu exa;inrrii, evaluirii qi comparErii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

bl ic6/acordului-cadru

Data solicittrrii Operatorul
economic

Informa(ia solicitattr Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

Motivu I resrlin gerii/descalifi clriiDenumirea operatorului economic

s-a decis:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Cantitate qi

unitate de
mtrsurI

Pre{ul unitar
(farI TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

lotul I

I pozi!ie ,,Cenial lnvest" SRL buc. 290000,00 290000,00 348000,00

2 pozi\ie ,Genial lnvest" SRL buc 340000,00 340000,00 408000,00

3 pozilie ..Genial Invest" SRL buc 498000,00 498000,00 597600,00

instalarea ,,Genial lnvest" SRL buc. 20000,00 20000,00 24000,00

i- Informarca oneratorilor ccr nomici despre deciziile u ulu de lucru pentru ach

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

.,Genial Invest" SRL 1.10.2022 SIA RSAP, e-moil, po;tii

(lnformarecr olteratorilor economici irnplicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'lttcr.tr 

ltentt.tt ichiziyii se realizeazii in confonnitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 3I din 3 iulie

20 I 5 prit,incl achizili ile publice)

14. Tcrmenul de aqteptarc pentru inchcierea contractului:

Cocltrlrri Civil al Republicii Moldova).

15. Contractul dc achizifie/acordul-cadru incheiat:

i".;rz,lin carc valoarea estimatd a contl'actului cste nlai nlici
clccat pragurilc previlz-ute laarl.2 alin' (3) al Legii nr' l3l din 3

iulic 2015 privind achiziIiile publice

E (r zile irr cazul transmiterii cornunicf,rii prin nti.iloaoe

electronice gi/sau lax o

n I I zile in cazul netransmiterii comunicarii prin mi.iloacc

electronicc gi/sau I'ax o

fn crzul irt cirrc valoarca cstinratri a contractultti cstc egali sau

nrai rnarc clecit pragurilc prevazutc la alt. 2 alin. (3) al Lcgii nr.

l3 I din ..1 iulic 20 l5 privirrcl achiziliilc ptrblicc

tr I I zilc in cazul transrritcrii conrunicdrii prin nriiloace

clcctronicc 5i/sau tirx c

t,l l6 zilc 'in cazul nctransnritcrii conrunicirii prin rni.lloaoc

clcctronicc 5i/sau lirx o

Dcnumirea
operatorului

economic

intrcprintl
ereil:

Cu capital

Numlrttl
$i datB

contractului/ acordului-
cadrtt

Cod CPV

Valoarca contractului
'fcrmen dc

valabilitate al
con tractu I u i/a cord ul

u i-ca d rrtf{r[ TVA inclusiv TVA

A trihniree e 
^nfr

aetrrlrri de



..Cenial lnvest"
SRL,

nI.
25t

24.10.2022 32300000-6 r r48000,00 r 377600,00 31.12.2022

16. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd

doar tn cazul in care la procrdrro de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si

s-a tncheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de

durabilitate)z

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

verzi)?
tllt

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

Codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

du rabilitate:

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

Pre|ul cel mai scdzul n
Coslul cel mai scdzul a
Cel mai bun raporl calilale'Pre1 a
Cel mai btrn raport calitale-cost o

prin prez,enta dare cle seamd, grupul cle lucru cleclarii cd termentil cle aEteptare pentru tncheierea

controctr.tlui/contractelor incticute afist respectat (exceptfrtrcl cazurile prevdzute cle art. 32 alin, (3) al Legii nr,

t3l rtin 3 iulie 20lS privirtcl achiziliite puhtice )r precum qi cd tn cozul depunerii contesta(iilor Ei/sau

recep(iondrii rapoortelor de monitorizare, flceslea aufost examinale ;i solulionote.

prin prezenta dare cle seamd, grupul cle lucru pentru ochizilii confirmd corectituclinea desfdEurdrii procedurii

de achizilie, fapt pentru core poartd preveclerilor legale tn vigoare,

Vicepreqedintele grupului de lucru Galina Blanaru

":"r, 
' ^-.1i..,o1t

'l5o,"oooy'JPP

6rt:"tts"tl".r,9

:::,I$ECftEIARI
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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-1663847990675 din 24.10.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani 
Localitate or.Rîșcani 
IDNO 1007601009336 
Adresa str. Independenţei 44 
Număr de telefon 0256 2 20 58 
Număr de fax 0256 2 20 58 
E-mail oficial  inforiscanimd@gmail.com 
Adresa de internet www.consiliulriscani.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru 

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

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

Bunuri   Servicii  Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de amenajre a trotuarului L 158 M 5 drum 
de acces spre s.Aluniș 

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-1663847990675 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064273/ 
Data publicării: 23.09.2022 

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) 245 750 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/21064273/
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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 07.10.2022, ora 09:00), au depus oferta  7 (șapte) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic              IDNO Asociații/administratorii 
1. SRL”Romsand-Com 1010607002825 Spînu Andrian / Spînu Roman 
2. SRL”Faitec -M” 1003602014467 Frăsîneanu Ala / Iurciac Paulina 
3. SRL”Nostalitserv-Prim” 1004602009066 Bîtcă Tudor / Bîtcă Rodica 
4. SRL”B.I.C.E.-Invest-Europa” 1015602000083 Cuprinschi Andrei 
5. SRL”OZ.Fer-M” 1020602001709 Ozchelik Ferkhat / Covalciuc Maxim 
6. SRL”Primaterax-Nord” 1006602011124 Brenișter Dumitru 
7. SRL”Skyscraper” 1022602002548 Șaban Tatiana 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

SR
L”

R
om

sa
nd

 –
 

C
om

” 

SR
L”

Fa
ite

c 
– 

M
” 

SR
L”

N
os

ta
lit

se
rv

 –
 

Pr
im

” 

SR
L”

B
.I.

C
.E

. –
 

In
ve

st
 –

 E
ur

op
a”

 

SR
L”

O
Z

 –
 F

er
.M

” 

SR
L”

Pr
im

at
er

ax
 –

 
no

rd
” 

SR
L”

Sk
ys

cr
ap

er
” 

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

Propunerea 
tehnică 

nu corespunde prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

nu corespunde prezentat prezentat nu 
corespunde prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă(după caz) 

       

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

Certificat de la IF neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat de 
înregistrare / 
Extras / Decizie 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Anexa 7 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Anexa 8  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Anexa 12 sau 
anexa 13 

prezentat prezentat 
/ 

incomplet 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Ultimul raport 
financiar 

neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Anexa 14 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 
Anexa 15 neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 
Certificat de 
atribuire a contului 
bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Certificat diriginte 
de șantier 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

(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”Romsand-Com” nu au atașat în sistem: formularul ofertei, devizul forma nr.7, certificate de la IF, ultimul raport 
financiar, anexa nr.15. 
SRL”Faitec-M” nu au atașat în sistem: procesele verbal de recepție a lucrărilor executate. 
SRL”B.I.C.E.-Invest-Europa” nu au atașat în sistem: formularul ofertei. 
SRL”Skyscraper” nu au atașat în sistem: ultimul raport financiar, anexele 14 și 15, cont bancar, certificate de atestare a 
dirigintelui de șantier. 

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 
trotuarului L 158 M 
5 drum de acces 
spre s.Aluniș 

SRL”Romsand-
Com 

180 905,74 1 - + 

SRL”Faitec -M” 212 998,57 1 + + 
SRL”Nostalitserv-
Prim” 

216 592,57 1 + + 

SRL”B.I.C.E.-
Invest-Europa” 

218 717,50 1 - + 

SRL”OZ.Fer-M” 231 759,06 1 + + 
SRL”Primaterax-
Nord” 

241 985,27 1 + + 

SRL”Skyscraper” 242 067,14 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 

10.10.2022 SRL”Faitec-M” Sa solicitat 
prezentarea copiilor 
proceselor verbale de 
recepție a lucrărilor 
executate pentru 
experiența similară. 

Au fost prezentate copiile 
proceselor verbal solicitate de 
către autoritatea contractantă. 

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

SRL”Romsand-Com” Lipsă formularul ofertei, devizul forma nr.7 
SRL”Nostalitserv-Prim” preț mare 

SRL”B.I.C.E.-Invest-Europa” preț mare 
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SRL”OZ-Fer.M” preț mare 
SRL”Primaterax-nord” preț mare 

SRL”Skyscraper” preț 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) 

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 
trotuarului L 158 M 5 
drum de acces spre 
s.Aluniș 

SRL”Faitec-M” 

1 212 998,57 212 998,57 255 598,28 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  _____________________________________________________________________  
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL”Romsand-Com 14.10.2022 e-mail 
SRL”Faitec -M” 14.10.2022 e-mail 
SRL”Nostalitserv-Prim” 14.10.2022 e-mail 
SRL”B.I.C.E.-Invest-Europa” 14.10.2022 e-mail 
SRL”OZ.Fer-M” 14.10.2022 e-mail 
SRL”Primaterax-Nord” 14.10.2022 e-mail 
SRL”Skyscraper” 14.10.2022 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 

valabilitat
e al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
”FAITEC - M” 

Autohton    89 24.10.2022 45000000-7 212 998,57 255 598,28 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                          Vasile SECRIERU     ____                                      ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                         (Semnatura) 











DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2 din 24.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D enum irea autorităţii contractante Primăria comunei Cîmăţenii Noi
Localitate comuna Cîrnăţenii Noi, raionul Căuşeni
IDNO 1007601006221
A dresa str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 98
N um ăr de telefon 024364236,068435753
N um ăr de fax 024364236
E-m ail oficial Drimcimateniinoifă),mail.ru
A dresa de internet -

Persoana de contact (nume, prenum e, telefon, e- Braga Andrei, 068435753
mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
nnlirnfp

xCererea ofertelor de preţuri Licitaţie deschisă □Altele: 
lInd ica ţii

Procedura de achiziţie repetată
fdunn rrr?)

Nr-:

Tipul obiectului contractului de 
aphi/ifip/ sionrfliiliii-oflHrii

Bunuri □ Servicii □ Lucrări x
.. _} ..— .......  .
O biectul achiziţiei.. - ’ - 9 ' A c h iz i ţ io n a r e a  m o b il ie r u lu i  s i

9 9

e c h ip a m e n t e lo r /a c c e s o r i i lo r  p e n tr u  c o m p u te r e
Cod CPV
Expunerea m otivului/tem eiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)

39100000-3, 30200000-1

Procedura de atribuire (se va indica  
din cadrul porta lu lu i guvernam ental

Nr:

W ww.mtender.gov.md) Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063954/

;
'

Data publicării: 19.09.2022

Platform a de achiziţii publice  
utilizată

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

Procedura a fost inclusă în  planul x Da □ Nu
de achiziţii publice a autorităţii 
contractante

Decizia nr.6/3 modificat olan de achiziţii

1
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A nunţ de intenţie publicat în  BAP Data: Da
(după caz) Link-ul:

VittiAG*//fpnHpr anv  mH/rn/QVQtpm/fîlp .Q /H a n /9 0 1  4 / h a n  î i t  7 1  9. n r l f

T ehnici şi instrum ente specifice de □Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie
atribuire
(după caz)

x Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţai e

V aloarea estim ată (lei, fă r ă  TVA)

X. rmgt/l ClC Sldlj LJijLl^CL V^TN/\lvi? I—IDU^CI v lN / lu j l—IOLLLoC' C'ALC'llIC'j

□Alte surse: [Indicaţi/
422445.72, lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt.

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

Data solicitării clarificărilor -

D enum irea operatorulu i econom ic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului -

Data transm iterii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt.

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

R ezum atul m odificărilor Nu sunt
Publicate în B A P/alte m ijloacelor de Nu sunt
inform are (după caz)
Term en-lim ită de depunere şi deschidere a Nu sunt
ofertelor prelungit (după caz)

5. Până la termenul-limită (data 17 octombrie 2022, ora 11:30 ) au depus oferta 1 ofertant

Nr. D enum irea operatorului econom ic IDN O A sociaţii/
adm inistratorii

Lotul 1 Achiziţionarea mobilierului
1 SRL T A T IC O L 1015600032374 Colac Tatiana

Lotul 2 Achiziţionarea echipamentelor si accesoriilor pentru computere
BTS PRO  SRL 1008600061565 Suvorov Alexandr

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

D enum ire docum ent
Denum irea opei 

Lotul I
SRL TA TIC O L

ratorului econom ic  
Lotul 11 

BTS PRO SRL
D ocum entele ce constitu ie oferta . v

(Se va consem na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Formularul ofertei 
Specificaţii de preţ

prezen ta t prezen ta t
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Specificaţii tehnice prezentat prezenta t
DUAE

rinpiiitipntp
prezen ta t

t'alifi/'orp
prezenta t

Se va consem na prin : prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cerere de participare prezenta t prezentat
Declaraţia privind valabilitatea 
ofertei

prezen ta t prezen ta t

Declaraţie privind lista 
principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate

prezen ta t prezen ta t

Declaraţia 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. Aprobat prin

prezen ta t prezen ta t

ordinul Ministerului Finanţelor 
nr. 145/2020.
Certificat de confonnitate 
(pentru mobilier)

prezen ta t ~

Numărul de înregistrare a 
agentului economic în Lista 
producătorilor EEE (pentru 
echipamente şi accesorii p/u 
cpmputere)

prezen ta t

Dovada înregistrării persoanei 
juridice

prezen ta t prezen ta t

Raportul financiar pentru anul 
2021. '

prezen ta t prezen ta t

Certificat privind lipsa sau 
existenţa restanţelor faţă de 
Bugetul public naţional

prezen ta t

Certificat de atribuire a contului 
bancar

prezen ta t prezen ta t

(Inform aţia p r iv in d  denum irea docum entelor prezenta te se va indica în conform itate cu cerinţele din 
docum entaţia de atribuire şi se va consem na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când  
docum entul a fo s t  prezentat, dar nu corespunde cerinţelor de calificare).
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7. In form aţia  privind coresp un d erea  ofertelor cu cerinţele solicitate:

D enum irea
lotului

D enum irea Preţul ofertei C antitate C orespundere C orespunderea
operatorului (tară TVA)* si unitate a cu cerinţele cu specificaţiile

econom ic de m ăsură de calificare tehnice
L o t 1

Achiziţionarea
mobilierului

SRL
T A T IC O L

282150.00 unitati + +

L o tu l 2

Achiziţionarea 
echipamentelor 
si accesoriilor

B T S P R O
SRL

39600.00 unitati + +

pentru
computere

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica p re ţu l ofertei fin a le
(Inform aţia p r iv in d  ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile  
tehnice ” , se va consem na prin : „ + ” în cazul corespunderii şi p r in  „ - ” 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: Nu sunt.

Data
solicitării

O peratorul/agent
econom ic

Inform aţia solicitată R ezum atul răspunsului 
operatorului econom ic

£

9. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi: Nu sunt.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x 
Pentru mai multe loturi □
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 x 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
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(în cazul în care în cadrul p rocedurii de atribuire sun t aplicate m ai m ulte criterii de atribuire, se vor indica  
toate criteriile de atribuire aplicate şi denum irea loturilor aferente)

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică:
D enum irea lotu lu i
. : ' '  • • • . •• . :

:i ' ' ■ ■: ''

D enum irea C antitate Preţul Preţul total Preţul total
operatorului şi unitate unitar (fără TVA) (inclusiv

W  l. ' econom ic de m ăsură (fără
TV A A

TVA)

Lotul I
11. V  î \  J

L o t 1 SRL unitati - 282150.00 338580.00
Achiziţionarea
mobilierului

TA TIC O L

Total L otul I SR L T A T IC O L unitati - 282150.00 338580.00
L otul II
L o tu l 2 B T S PR O  SRL unitati - 39600.00 47520.00
Achiziţionarea 
echipamentelor si 
accesoriilor pentru 
computere
Total Lotul II BTS PRO SRL unitati - 39600.00 47520.00

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

D enum irea operatorulu i 
* econom ic

D ata transm iterii M odalitatea de transm itere

SRL T A T IC O L 20.10.2022 SIA RSAP, e-mail.
BTS PR O  SRL 20.10.2022 SIA RSAP, e-mail.

(Informarea operatorilor econom ici im plicaţi în procedura  de atribuire despre deciziile grupului de lucru  
pen tru  achiziţii se realizează în conform itate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 p r iv ind  
achiziţiile publice)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

Autoritatea contractantă a decis atribuirea contractul de achiziţii publice în conformitate cu art.32 alin.(3) 
lit.b) din Legea nr.131/2015, ce presupune respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în 
următoarele cazuri:
b) atunci când contractul de achiziţii publice/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator 
economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi 
în respectiva procedură de atribuire.
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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 n
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □

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

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

(Selectaţi term enul de aşteptare respectat. C alcularea term enelor prevăzu te  de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 p r iv in d  achiziţiile publice, inclusiv a term enelor de aşteptare, se efectuează în conform itate cu 
prevederile T IT L U L U IIV  C apitolul I  (Calcularea Termenului) a l C odului C ivil al Republicii M oldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

—̂ ■ 1 ■■ 
întreprinderea:

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

ip.-; , -p'. vv;;-

Numărul 
şi data 

contractului

/ :: :

Cod
CPV

'

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al
contractulu

i
a r ă  TVA

■ IB S  PIS»

inclusiv
TV A

wB&SBŞm
:

SRL TA TIC O L C u capital 
au tohton

N r.29 24.10.2022 391000
00-3

282150.00 338580.00 31.12.2022

BTS PRO SRL C u capital 
au tohton

N r.30 24.10.2022 302000
00-1

39600.00 47520.00 31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul 
în care la procedura de achiziţie publică  au fo s t  aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pen tru  lot/loturi pentru  care au fo s t  aplicate criterii de durabilitate): nu se aplică.

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

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

C onducătorul grupului de lucru

Braga A ndrei
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APROBAT

DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

INSCHI

Nr. MD-1665651874349 din 24 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IP Centrul Republican Experimental 
Protezare Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa str. Romana 1, mun. Chisinau, MD-2005
Numar de telefon 022-263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact (mime, prenume, telefon, 
e-mail)

Sectia achizitii publice 022/ 263130 
achizitii.crepor21@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achizitiei Distilator apa cu rezervor

Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii alter proceduri decat licitatia 
deschisa)

In conformitate cu art. 57 p.l al Legii 131/2015 
privind achizitiile publice: ’’...atribui comrade de 
achizitii publice de bunuri, lucrari sau sen icii. care 
sc prezinla conform unor specilicapi concrete ui 
condipa ca valoarea estimata a achizitiei sa nu 
depa§easca 800000 de lei pentru bunuri $i 
servicii...”.
Si p.8, p.10 al HG nr.987 din 10.10.2018 privind 
Regulamentul pentru achizitia bunurilor si 
serviciilor prin cererea ofertelor de preturi

Nr: 21065539

1

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org
mailto:achizitii.crepor21@gmail.com


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

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21065539/
Data publicarii: 13 octombrie 2022

Platforma de achizitii publice utilizata □ achizitii.md

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

□ Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:
PLAN-ACI llZrni-modificat-22.09.2022.Ddf
(crepor.om)

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Nu este aplicabil

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

Nu este aplicabil

Sursa de finantare □Buget de stat 2021;
Valoarea estimata (lei, far a TV A) 36000,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: Nu este aplicabil
(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modifieari operate in documentatia de atribuire: Nu este aplicabil
(Se va completa in cazul in care an fast operate modi fieari)

RezumatuI modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz)

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenull-Iimita , data 21 octombrie 2022, ora 10 :00 , nu au fost depuse oferte.
. A

6. In cadrul procedurii s-a decis:
Anularea procedurii de achizitie publica, in temeiul art. 71 alin. 1 lit. a).
Argumentare: nu a fost dev usd nici о oferta.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declard ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifa coitfirmd corectitudinea desfasurarii procedurii 
de achizitie, fapt pentru care poarta rasp under e conform prevederilor legale in vigour e.

Conducatorul grupuluteleducru:

Nicolai ISCHIMJl . . .

2

https://achizitii.md/ro/public/tender/21065539/


DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 

Nr. ^  din JiU * /O *
1. Date cu privire ia autoritatea contractantă:

D enum irea autorităţii contractante Comisia de Stat pentru Testare Soiurilor de Plante
Localitate mim. Chişinău
IDNO 1006601003854
Adresa mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 180, bir. 1210
N um ăr de telefon 022 220-300
N um ăr de fax 022 210-455
E-m ail oficial info@cstsp.md
A dresa de internet www.cstsp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Pavel Sochircă
e-mail) 022-211-308

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:-
T ipul obiectului contractu lu i de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □

O biectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09000000-3
Expunerea m otivulu i/tem eiu lui 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. gov. md)

Nr: ocds-b3wdt)l-MD-1665394769881
Link-ul: https ://mtender. gov.md/tenders/ocds- 
b3wdpl -MD-1665394769881 ?tab=contract-notice
Data publicării: 10.10.2022

Platform a de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md;

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

□ Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl- 
MD-1665394769881 ?tab=contract-notice

A nunţ de intenţie publicat în  BA P (după caz) Data: 04.01.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdp 1 -MD-1665394769881 ?tab=contract-notice

T ehnici şi instrum ente specifice de atribuire
(după caz)

□Licitaţie electronică

Sursa de finanţare □Buget de stat;
V aloarea estim ată (lei, fără TVA) 325 000.00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

mailto:info@cstsp.md
http://www.cstsp.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1665394769881
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1665394769881
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp


Data solicitării clarificărilor -

D enum irea operatorulu i econom ic -

Expunerea succintă a solicitării de  
clarificare

“

Expunerea succintă a răspunsulu i -

Data transm iterii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R ezum atul m odificărilor -

Publicate în  B A P/alte m ijloacelor de  
inform are (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

Term en-lim ită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 18.10.2022, ora 12:00). au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. D enum irea operatorulu i econom ic IDNO A sociaţii/
adm inistratorii

1. „L U K O IL -M oldova,, SRL 1002600005897 O laru A lexandru

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

t
D enum ire docum ent

D enum irea operatorulu i econom ic
„LUKOIL- 

Moldova,, SRL
Operator 

economic 2
Operator 

economic 3
Operator 

economic n
D ocum entele ce constitu ie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

D ocum ente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Documente solicitate 
conform anunţului

prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denum irea
lotului

D enum irea
operatorul

ui
econom ic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

C antitate şi unitate de 
m ăsură/litri

C orespunde  
rea cu 

cerinţele de 
calificare

Corespun  
derea cu 

specificaţi 
ile tehnice

Produse
petroliere

„L U K O IL -
M oldova,,

SRL

325 210.83 Motorină ero5 -  15100 L 
Motorină ecto -  200 L 
Benzină 95 -  200 L

+ +



* 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

O peratorul econom ic Inform aţia solicitată R ezm atul răspunsului 
operatorului econom ic

- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D enum irea operatorulu i econom ic M otivul respingerii/descalificării
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:______________________ ____________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □
- f

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - -

Denumire factorul n Ponderea - -

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M otivul reevaluării ofertelor -

M odificările 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:
D enum irea

lotului
D enum irea

operatorulu i
econom ic

C antitate şi 
unitate de 

m ăsură

Preţul unitar  
(fără TV A )

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv  

TVA)

Produse
petroliere

Motorină ero5 
-  15100L 20.99

325 210.83 390 253.00
„Lukoil-

Moldova,,
SRL

Motorină ecto 
-  200 L 21.48

Benzină 95 -  
200 L 19.71

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

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

Denum irea operatorului 
econom ic

Data transm iterii M odalitatea de t? re

„Lukoil-Moldova,, SRL 20.10.2022 [SIA RSAP, e-mail/

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

A

întreprindere 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al
contractului
/acordului-

cadru

fără TVA inclusiv TVA

„Lukoil-
Moldova

„ SRL

Cu capital 
străin

5 24.10.2022 09000
000-3 325 210.83 390 253.00 31.12.2022



18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (ru b rica  d a tă  se  co m p le tea ză  d o a r  în 
ca zu l în c a re  la  p r o c e d u r a  d e  a ch iz iţie  p u b lic ă  a u  f o s t  a p lic a te  c r ite r ii  d e  d u ra b ilita te  ş i  s -a  în cheia t 
co n tra c t/co n tra c te  p e n tru  lo t/lo tu r i p e n tru  c a re  a u  f o s t  a p lic a te  c r ite r ii  d e  du ra b ilita te ):

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? N U

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): ( in d ica ţi su m a  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:

.

P re ţu l c e l  m a i scă zu t □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(N u m e, P re n u m e )
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DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 9 din 25.10.2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reagenți și consumabile de laborator pentru 2022 
(SUPLIMENTAR) 

Cod CPV 33696500-0 
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-1664435874027 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064729/lot/11602599/ 
Data publicării: 29.09.2022 

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

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

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

Sursa de finanțare Buget de stat; Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: Mijloace speciale 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 42000,00 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) 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664435874027
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Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după 
caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 13.10.2022, ora 11:00), a depus 1 (una) oferte 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”Precitest Com” 1003600024349 Director – Alexandru Chirița 

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

Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

SRL ”Precitest 
Com” 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Cerere de participare prezentat 

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

Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA prezentat 
Dovada înregistrării întreprinderii prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr. 8 prezentat 
Autorizație sanitară de funcționare prezentat 
Certificate de conformitate /calitate 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 

Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 80% din termenul total al 
produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. 

prezentat 

Declarație de disponibilitate a unei persoane instruite de producătorul echipamentului sau de organism 
autorizat/recunoscut de acesta 

prezentat 

Prezentarea certificatelor de instruire a personalului, eliberate de  producător sau organism 
autorizat/recunoscut de acesta  

prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 
Reagenți și consumabile de laborator 
Compatibil cu analizatorul automat 
Premier Hb9210 

SRL ”Precitest 
Com” 38000,0 

Conform 
specificației 
din anunțul 

de 
participare 

+ + 

 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

 Denumirea lotului /Denumirea 
operatorului economic 

Unita
te de 
măsu

ră   

Cantit
atea 

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
unitar  

(cu TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

SRL”Precitest Com” 
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1 Lotul 1   Reagenți și consumabile de laborator  compatibil cu analizatorul automat Premier Hb9210 
 Kit cu reagenți  compatibili cu 

analizatorul Premier Hb9210 
Ambalaj (1x500 teste) 

 
set 

 
2,00 19000,00 20520,00 38000,00 41040,00 

 TOTAL     38000,00 41040,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

Argumentare:  

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

SRL ”Precitest Com” Nr.01-19/275  din 
18.10.2022 

chirita_chirita@yahoo.com 
 

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL ”Precitest” Cu capital 
autohton 

Nr. 62/22 24.10.2022 33696500-0 38000,00 41040,00 31.12.2022 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 















model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

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

g
tr

il

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Primaria BaurciDenumirea autoriti{ii contractante
Localitate

1 00760 1 004401

str. Lenin 70la'
029133355Numdr de telefon

Numir de fax

Adresa de internet
CarcpireaElena
07 839 6453, lenastanc49-@gqgil'!9q

Eisoffi d. ."ntact (nume, prenunle, telefun,

Date cu privire la procedura de atribuire:

n Cererea ofertelor de Preluri
M Licitatie deschisd

n Altele: flndicati

tip.tl pto"edurii de atribuire aplicate

Procedura de achizifie rePetat[ (
M Bunuri
r Servicii
n Lucrdri

Ttp"t "bt..t"lui 
contractului de achizifie/

acordului-cadru

Pa6orur uo ycrpoficrBy AopoxHoro floKpr'rruq

u: 6pyc.rarKr{ ro y"u. BUH!r!4A934
Obiectul achizitiei

E.p"""t"" *otivului/temeiului privind
ategerea procedurii de atribfire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

Nr: ocds-b3wdP 1 -MD- 1 66488 1 5964
Procedura de atribuire (se va indica din

c a&ruI p or t alului guv ernam ent aI
www.mtender.gov.md.\

Ltnk"tt ltttps //mtender. gov.md/tenders/qcdg:

1-MD-1664881596494

7ffi .rr.d; 
"4-licitatie.md; 

n yptender.md
Plutf*tou de achiz(ii publice utilizatd

/Da nNuProcedura a fost inclusi in planul de

achizitii publice a autorit5lii contractante Lrrk'-t .Att"tanul de achizigii publice publicat :

An"nt d" tnten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Link-ul:
ffiistem dinamic de achizilie

nlicitatie electronicd nCatalqg deglqg4ic
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

@uget CNAM; nBuget CNAS;

nSurse externe;
Sursa de finan{are



n Alte swse: flnd,

Valoarea estimath (l e i,

3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:

6e va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Data solicit[rii clarificirilor
no-r, -iroq nnerqfnrnlui economiC

Expunerea succinti a solicit[rii de

clarificare
Expunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere;i deschidere a

ofertelor prelungit (dttPd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

5. Pini la termenul-limit[ (data 13.l0.Z\zL,ora 12:00), au depus oferta 6 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1 SRL <Turnaconstruct> 7014611000965 Kuoporuo feoPrufi

) "APS Service Grup" 10166i 1000800 Ilpoqron -fipoclae



'Denumire document
D""t"t it." 

"peratorului 
economic

Do**"otele ce constituie oferta

va consmna prin: prezenlal, neprezentat' nu corespunde)

AeficrBr4TerbHocru
Documente de calificare

Se va consmna Prin: Prezental,

Crucor yrPe4ureleft

prezentatBrruonrrerrue o6xgare;rscrn

rlo )a[Jlare HiuloroB, c6oPon

h B3HOCOB COIIHtIJIbHOFO

crpaxoBaHl4Jl B

COOTBETCTBI,IJ'I C

AeilcreyloquNan
3aKOHHbl Mll IOJIOX9H ruIMIlI

,{ernapaqur o cnrrcKe

ocHoBHbIX paoor,
BbIIIOJIHEHI{bIX 3A

nocnetrrrufi roA

prezemqt
,neuapauur o

cneueSruecxov
ocHatrIeHlrlr, I4HCTpyMeHTax

u ooopyAoBanHI4,
Heo6xoAnmlx Alr
cooTBeTcByrotrlefo

fierrapaqru o

cneurranl{3HpOBaHHOM

nepcoHane, IIpeAnoxeHHOM

AIS BbITOJIHEHU'

He eoereqeHHe e

cvry al\11t4, O [p eAerq]o u 14 e

t4CKmOqeHue us npoueAypSl

npucyxAeHru, KaK yKa3aHo

e cr. 18 3arona Ns13 1/2015

3arnroqerrlre
locy[apcreerurofi

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

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentut, nu corespande (in cazul

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



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

Denumirea lotului

-

.IIor-1
Padorsr no
ycrpoftcrnY
Aopo)nHoro IloKpblTuq
ur 6pycuarnrr rro YJr.

Buuorpagnan

Denumirea oPeratorului
economic

Preful
ofertei

(fbraTVA)*

Cantitate
si unitate

de mlsuri

Corespunde
rea cu

cerinfele de
calificare

Corespun
derea cu

specificalii
le tehnice

SRL <Turnaconstruct)

558444,23 + 'r

"APS Service GruP"

666945,90 + +

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

(Informalia privind "Corespunderea cu c:erinlele de'calificare" ;i "Corespunderea cu specirtcafiile

tehnice" , Se yA Consemna prin; ,,'1" in cuzul Corrrpund"ii ;i prin "-" tll cAzul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritiJi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de sc5zut) s-

a solicitat:

g, Ofertan{ii respinqildescalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractui pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calTtate-Pre{ I
Cel mai bun raPort calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

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

(se va completa pentru loturile care aufost atribui.te tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr

sau cel mai bun raport calitate-cost) 
a

Informafia solicitatd Rezmatul r[sPunsului
operatorului economicData

solicitirii
Operatorul economic

tvf otitot respingeriildescalificlriiDenumirea
ratorului economic



Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea o ratorului economic 1

I nderea

Total

-tl
Denumire factorul n lPo"a"t.u .

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificdrile oPerate

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

decis:

Atribuirea contractulu i de achizilie public6/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorulut

economlc

Cantitate gi

unitate de

mtrsurd

Freful
unitar,

(f[rn TVA)

Prelul total
(fnr5 TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Pa6omr no ycrPoftcreY

AopoxtHof o noKpbITI'I{ t13

6pycuarr<u no yn.

Branorpa4nax

SRL <Turnaconstruct> I 558444,23 558444,23 670L33,09

Anularea procedurii de achizilie pubiic6:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

L5. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Informorea operatorilor economici implicafi fn procedura de atribuire despre deciziile SrlPul^u! de

iuiru pnntru ichiziyii 6e realizeazd tn ionformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

Denumirea operatorului
economic

Data tfansmiterii Modalitatea de transmitere

SRL <Turnaconstruct> t7.10.2022 e-mail

"APS Service GruP" 17.10.2022 e-mail

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

g 6 zileincazultransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice 5i/sau fax n
n cazulin care valoarea estimatd a contractului

este mai micd decdt pragurile ptevdzute la art. 2

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

privind achiziliile plbUgg
n 11 zile incazul netransmiterii comunicdrit

in miiloace electronice qi/sau fax n



n fi "iI"l""*"l transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau faI gn6^t t".at" tat"area estimatd a contractului

este egal6 sau mai mare decAt pragurile

prevdiute la art. 2 alin. (3) al Legii nr' 13 1 din

1 lnli" 2015 privind achiziliile publice
-T 6 

"ile 
1" cat nnetransmiterii comunicdrii

n miiloace electronice ;i/sau fax I

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calculares termenelor prevdzute-de Legea nr' I3 I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd fn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolut I (Calcularea Termenului)-at codului Civil al Republicii Moldova)'

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Termen de

valabilitate al
contractuluV
acordului-

cadru

Valoarea contractului

Numirul
Si data

contractuluV acordului-
cadru

treprinder
e[:

Cu caPital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Cu capital
strtrin

Denumirea
operatorului

economic

31.r2.2022670133,09558444,2324.10.2022
Cu
capital
autohton

SRL
(TURNACONSTR
UCT)

lg. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in

cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi p"rrt.o care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dure de seamii, grupul de lucru declurd cd termenul tle u;tepture pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptiind cazurile prevdzute de urt' 32 ulin' (3) ul Legii nr'

131 ttin 3 iulie 2015 privinrl achiziliile publice ), precam ;i cit in cazul depunerii contestafiilor ;i/sau

recepliondrii rupoartelir ele monitorizure, aceustea aufost examinute qi solulionate' 
6

:rii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

verzi)?

(indicali sunm cu TVA)
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei NID):

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii

de durabilitate:

Preful cel mai scdzut

Costul cel mai scizut

Cel mai bun raPoft
calitate-pre! n

Cel mai bun raPort
calitate-cost I

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:



F 

i rrrn orurnota dare de seamd, grupuj de lucru pentru achizilii conJirmd cotectitudine_1 
lesfaswdrii 

procedurii

' de achizilie, Japt pentru care ioaitd rdspundere conform ptevederilor legale tn vigoare'

Dimitrioglo Serghei
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr. 21064277  din  25.10.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi 
Localitate Com. Băcioi 
IDNO 1007601010220 
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125 
Număr de telefon 022383525 
Număr de fax 022383525 
E-mail oficial  primaria@bacioi.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Țonu Maria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a drumurilor locale 
împietruite din com. Băcioi, s. Băcioi  (str.Viilor, 
str. Dimitrie Cantemir, str. Burebista) 

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

 

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

Nr: MD-1663849744919 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064277/ 
Data publicării: 23.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:  

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

 

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 582 830,15 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

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

5. Până la termenul-limită (data 10.10.2022, ora 10.00), au depus oferta 4 (patru) 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Vig House” SRL 1018600,24334 Ivan Gradinari 
2. „Edilitate” SA 1003600045544 Tatiana Burlac 
3. „Izvorul din Piatră” 1015609001285 Iacov Pavlovschii 
4. „Vicoliv Grup” SRL 1014600018975 Liviu Țurcanu 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Vig House” 
SRL 

„Edilitate” 
SA 

„Izvorul 
din Piatră” 

„Vicoliv 
Grup” 
SRL 

   

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 

Declarația privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat       

Grafic de executare a lucrărilor prezentat       

Declarație privind experiența 
similară  

prezentat       

Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate 

prezentat       

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

prezentat       

Demonstrarea accesului la 
personalul de specialitate 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare și în termen a 
lucrărilor, după cum urmează: 

a) Efectivele medii anuale 
ale personalului angajat 
în ultimii 3 ani minim 
10 persoane; 

b) Diriginți de drumuri 

prezentat       



3 
 

Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor, 
instalațiilor, drumurilor 

prezentat       

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii. Extras din 
registrul de stat al persoanelor 
juridice, emis de către Camera 
Înregistrării de Stat/ IP „Agenția 
Servicii Publice” 

prezentat       

Certificat de atribuire a contului 
bancar, eliberat de banca 
deținătoare de cont după data 
punerii în aplicare a codurilor 
IBAN 

prezentat       

Cifra de afaceri medie anuală în 
ultimii 3 ani, în domeniul 
construcțiilor, minim 1 mil lei 

prezentat       

Raport financiar 2019-2021 prezentat       

Certificat privind examinarea 
cunoștințelor în domeniul 
securității și sănătății în muncă 

prezentat       

Certificat de conformitate la 
piatra spartă indicată în caietul 
de sarcini 

prezentat       

Efectuarea sistematică a plații 
impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări 
sociale 

prezentat       

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de reparație 
a drumurilor locale 
împietruite din com. 
Băcioi, s. Băcioi  
(str.Viilor, str. 
Dimitrie Cantemir, 
str. Burebista) 

„Vig House” 
SRL 

506980,97  1 buc  corespunde corespunde 

 

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 este cazul 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu este cazul 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic preț 

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul 

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 

Cant. și 
unit. de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de reparație a 
drumurilor locale 
împietruite din com. 
Băcioi, s. Băcioi  
(str.Viilor, str. Dimitrie 
Cantemir, str. Burebista) 

„Vig House” SRL 1 buc 506 980,97 506 980,97 608 377,16 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Vig House” SRL 13.10.2022 e-mail: vighouse@mail.ru 
„Edilitate” SA 13.10.2022 e-mail: edilitate@mail.ru 
„Izvorul din Piatră” 13.10.2022 e-mail: izvorul.drumuri@gmail.com 
„Vicoliv Grup” SRL 13.10.2022 e-mail: vicoliv.grup@mail.ru 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 6 zile 

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 □ 

 

 

 

 

mailto:izvorul.drumuri@gmail.com
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„Vig House” 
SRL 

Capital 
autohton 

152 21.10.20
22 452000

00-9 

506 980,97 608 377,16 31.12.202
2 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 19.  

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

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

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș.  



model-lip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice !
de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 21064350 din,16 .10.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Directia Educatie Tineret Si Sport sectorul Botanica

Localitate Mun. Chisin[u
IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Traian2l12
Numir de telefon 022776711

Numlr de fax 022765421

E-mail oficial ach i zi ti i detsbotarugAszgmtrl-$aul

Adresa de internet h Ltn : // cl e ts b o t a n i c a.It d I a q u n I u r!:-cl--ei-lllli c i pitle:/

Pe"s"r"a de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Frunzd lnna

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri lLicitalie deschisd

rAltele: findicatil
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii I Lucrdri n

Obiectul achizifiei m necesitdlilor institu(iitor de tnvdldm1nt

subordonste DETS Botunica anul 2022

Cod CPV 39 l 00000-3

rivindalegereaproceduriideatribuire(incazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portctlului guvernamental
y:)1,, t4iu19!dll39l lfld)

Nr: Achizitii.md ID 21064350
MTender ID
oc d s - b 3 rvcl p ! .M,D:]-60i,9271,71-2.10
Link-ul: https://achizitii.rnd/ro/publicltender 1210643 50 I

Data pub I icdr ii:23 .09,2022

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

Procedura a fost inclusl in planul de
achizi{ii publice a autoritlfii contractante

r Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

h tt n s : //d c t s b o t a qlc qr. rp eVe g,[ i z-itiila shizi fi il
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3 wdp 1 -MD - I 6 63 927 37 3 9 5 6? tab: contract-noti ce

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD -l 663927 37 39 5 6?tab:contract-uotice

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nsistern dinarnic de achizilie
rLicitatie electronicI nCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
rsurse externe; nAlte surse: [lndica{iJ

Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 2t0 667.00





Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea oDeratorului economic
Exrrunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

Clarific6ri privind documentalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fosl solicitate clari/icdri)

Modificari operate in documentalia de atribuire:

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

lnformafiiprivind ofertele depuse;idocurnentele de calificare giaferente DUAE prezentate de c6tre operatorii

economici:

(lnformolia privind denumireo documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

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

cdnd documentul a.fost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de calificare))

I nforma{ia priv ind corespunderea ofertel or cu ceri n[e le so I ic itate:

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

findica{i satrsa utilizatd ;i data publicdriil

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

findicayi numdrul de zileJ

PAna la termenul-limitA (data 03.10.2022, ora_10:00_), au depus oferta I ofertarr(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I Anstelux SRL t004600022962 Anghelinici Stelu{a

Denumire document
Denumirea operatorului

economic
Anstelux SRL

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

DUAE Drezentat
Propunerea tehnictr Anexa nr. 22 prezentat

Specificalia de pref Anexa nr.23 Drezental

cararrlia peiiiru otbrtd lYo FARA TVA pre:ett I ctl

DECLARATIE privind valabilitatea ofertei prezental

Documente de calificare
Se va consenrna prin: prezentat, neprezentat, nu co79;p1n1!9

Certificat/Decizie, Extras de inregistrare prezentat

Certificat cu privire la efectuarea sistematicI a pl[1ii impozitelor, contribufiilor prezental

Garautia tehnica prezenlat

Certificat ISO prezentat

Certitlcat de conlbrmitate/calitate eliberatd de producdtor Drezentat

Oect.aralie privind lista principalelor livrdri/prestdri ef'ectuate in ultimii 3 ani dc activitate prezental

ffiespeciiice,utilajulqiechipamentulnecesarpentruindeplinirea
corespunzAtoare a contractului

prezenlclt

Declaratia pe proprie r[spundere
privind delineiea (producatori materiei prirnei la depozit p/u confeclionarea, pentru importatori bunurilor

DroDuse) + Doza depozitului cu marfa propusd

prezenlql

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului economic
Prc{ul ol'ertci
(fard TVA)* Cantitate qi unitate de

mtrsurl

Corespunderea
cu cerin(cle dc

cali ficare

Corespunderett
cu specilica(iiltr

tehnice

Lot I Piituc cu 4 nir,ele (2848x1550x804) IE'l'49
I Anstelux SRL 91 000.00 2l buc + +

Lot2 Paturi cu 4 nivele IE'I'96

I 36 166.67 7 buc +Anstelux SRL +

Lot 3 Pat retractabil cu 4 nivele ILT l12

2





Paturi cu 4 nivclc cu sflltele IET 106

* in cazul utilizdrii licitasiei electronice seva indica pretrul ofertei .finale (lnformalia privind "Corespunderea ctr cerinlele
de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va consenlnq prin: ,,+" in cazul corespunderii;i prin ,,-"
i n c azul ne cor es punder ii)
Evaluarea tehnicd a fost efectuatd de cdtre inginer DETS Botanica Si $ef DETS Botanicct.

Pentru elucidarea unor neclaritI{isau confirmarea unor date privind corespunderea ofeftei cu cerin{ele stabilite
in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pretrullri anormal de scdzut) s-a solicitat:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Indica{iJ

Justif,rcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut !
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre( n
Cel mai bun rapoft calitate-cost n

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate n'toi multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor derente)

lrrformalia privind factorii de evaluare aplicali:

(Se va completq pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raporl calitate-pre1

sau cel mai bun raport calitote-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofcrttr Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Totrl

Denuniire lactorul I Ponderea

Denunrire factorul n Ponderea

Reevaluarea ofeftelor:

(Se va completa tn cazul tn care ofertele au.fost reevaluate repetal)

04.10.2022 Anstelux SRL POZE SAU ESCHIZE ALE BUNULUI PROI'US;
Declaralia pe proprie rlspunderc privind definerea
(producdtori nrateriei prinrei la depozit p/u
conf'ec[ionarea, pentru importatori bunurilor
propuse) + poza depozitului cu marfa propusii

Acte prezentate se anexeaz[ la dosar

OfertanIi i respi n gi/descal ifi ca{i :

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalificlrii

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

urrna examin6ri, evaludrii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

ibui lui de achizilie publicS/acordului-cad

in

A ribuirea contractului tzl ul-cadru:

Denumirea lotului
L)en unrirca

operatorului economic
Cantitate qi unitate de

rndsurai

Preful unitar
(fi{rtr TVA)

Prctul total
(fIrI TVA)

l'rc(ul total
(inclusi\,'l-\/,\)

Lotul 1

P[tuc cu 4 nivele
(2848x1550x804) IET 49

21 buc I+JJJ,JJ 91000.00 109200.00

J





36t66.615166.67Paturi cu 4 nivele IET 96

Pat retractabil cu 4 nivele IET
l2

43400.0036166.61Paturi cu 4 nivele cu saltele
IET I06

Anularea procedurii de achizi{ie public[:

in temeiul afi.71 alin. 0 lit.) lot.

Argumentare:

conforntitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 pt"ivind achiziliile publice)

Termenul de agteptare pentru iucheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdnie de Legea nr. I 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile publice,

inclttsiv a terntenelor de asteptare, se efectueazd tn confornritate cu prevederile TITLUL(/I ll/ Capitolul [ (Calcularea Ternterntlui) ctl

Codtrltri Civil al Republicii Moldova).

Co ntractu I de acl'izitrie lacord u l-cadru in che i at :

Infor.nra{ia privind achiziliipublice durabile (achizitii verzi) (rubrica dat6 se completeaz6.doar in cazLtl itt care la

procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat contract/cotltracte pentrtr

lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea oper:atorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

Anstelux SRL t6 .10.2022 stclaans,hcl (Dura i l.r'Lr

in cazul in care valoarca estimatd a contractului este rnai micd

decdt pragurile previzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3

iulie 20 I 5 privind achiziliile publice

n 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax a

tr I I zile in cazul netransmiterii con.runicdrii prin mi.ilotrce

electronice gi/sau fhx o

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este egal[ sau

rrai mare decdt pragurile prev[zute laart,2 alin. (3) al Legii nr.

I 3 I din 3 iulie 201 5 privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
mijloace electronice ;i/sau fax n
tr 16 zile in cazul neh'ansmiterii comunicf,r'ii prin miiloaoc

electronice qi/sau fax n

Denu mirca
ope ra toru I ui
cconomic

Intreprindcrea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu carlital strXin

Numdrul
ii data
contractului/ acordultti-
cadru

Cod CPV

Vnloarea contractului
'l'crmcn dr

vulabilitate al

contractului/a
cordului-

crd rrrf[r[ TVA inclusiv TVr\

Anstelux SRL Capital social 146 10.20222 39 1 00000-3 209833.33 2s I 800.00 31.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile
(achizilii verzi)?

(DA/NU)

Valoarea de achizilie cu TVA din contractl contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indica{i sunxa cu TVA)

CoaU CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii ap lqrabilitatei
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut !
Costul cel mai scazut tr

Cel mai bun raport calitate-pret D

Cel mai bun raport calitate-cost u

4





Prin prezenta dare cle seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentra tnclteierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptAnd cazurile prevdzute de art, 32 alin, (3) al Legii nr,

l3l din 3 iulie 20lS privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate ;i solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale

Conducitorul grupului de lucru Sef DETS Botanica

,,d:

\-^* ,

Y*?
Ituircl?N l4 * YL





DARE DE SEAMĂ

model-tip

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

Nr. 2 din 26.10.2022________

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria comunei Puţintei
Localitate Comuna Puţintei
IDNO 1007601003312
Adresa satul Puţintei, comuna Puţintei, raionul Orhei
Număr de telefon 023561636; 0235161646
Număr de fax . . .

E-mail oficial Drim-Dutintei(2>yandex.ru
Adresa de internet https://primaria-Dutintei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Nanii Elena, 078301636, 
elenanani260770®2mail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate

vCererea ofertelor de preţuri □Licitaţie deschisă □ Altele: 
[Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată
(după caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/ acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări v

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie a drumului din comuna Puţintei s. 
Puţintei, r-nul Orhei

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

Cererea ofertelor de preturi

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

Nr: ocds-b3wdo1-MD-1664948771393
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21065047/
Data publicării:05.10.2022

Platforma de achiziţii publice 
utilizată

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

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

v Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://primaria-putintei.md/plan-de-achizitii-publice/

Anunţ de intenţie publicat în BAP
(după caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie vLicitaţie 
electronică □ Catalog electronic

1

https://primaria-Dutintei.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21065047/
https://primaria-putintei.md/plan-de-achizitii-publice/


Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; mBuget CNAS; □ Surse 
externe; vAlte surse: buget local

Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 488811,70

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor
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 17.10.2022, ©ral0:00), au depus oferta 3 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. ,.GENESIS International,.SRL 1010600006879 Mrug Vitalii
2. BUILDTRADE 1021608000815 Maxian Vladimir
3. Drumuri Orhei 1003606010892 Vîrcolici Efim

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente BUAE prezentate de 
către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

„GENESIS
Intemational„SRL

BUILDTRADE Drumuri
Orhei

Operator 
economic n

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

(DUAE) - Documcntul unic 
de achiziţii european.

prezentat prezentat prezentat

Oferta tehnică şi financiară prezentat prezentat prezentat

Garanţia lucrărilor prezentat prezentat prezentat
Oferta financiară prezentat prezentat prezentat

Documente t
Se va consmna prin: prezenta

e calificare
t, neprezentat, nu corespunde

Cererea de participare, conform 
Anexei nr. 7

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei, conform Anexei nr. 8

prezentat prezentat prezentat

Grafic de executare a lucrărilor, 
conform Anexei nr. 10.

prezentat prezentat prezentat

2



Certificat/decizie de înregistrare 
a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal 
de Stat

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie privind experienţa 
similară, conform Anexei nr. 
12. 
sau
Declaraţie privind lista 

principalelor lucrări executateîn 
ultimul an de activitate, conform 
anexei nr.13

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul ncccsar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului, conform Anexei 
nr. 14.

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie privind personalul de 
specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru 
implementarea contractului, 
conform Anexei nr. 15.

prezentat prezentat prezentat

Aviz pentru participare la 
licitaţiile publice de lucrări din 
domeniul construcţiilor şi 
instalaţiilor, eliberat de către 
Agenţia pentru Supraveghere 
Tehnică, conform Anexei nr. 22.

prezentat prezentat prezentat

Certificat de atestare tehnico- 
profcsională a dirigintelui de 
şantier

prezentat prezentat prezentat

Demonstrarea accesului la 
personal/ un organism tehnic de 
specialitate, care să garanteze 
asigurarea unui control al 
calităţii.

prezentat prezentat prezentat

Declaraţia 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 
conform m odelului aprobat prin 
Ordinul M inistrului Finanţelor 
nr.145 din24 noiembrie 2020).

prezentat prezentat prezentat

3



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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(tară TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot 1 GENESIS

International„SRL
432 120.38 1 + +

Lot 2 BUILDTRADE 456 892,74 1 + +

Lot 3 Drumuri Orhei 468 836,18 1 + +

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

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

Data
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 v
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
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Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publicâ/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate dc 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total
»

(inclusiv
TVA)

Lucrări de 
reparaţie a 
drumului din 
comuna 
Puţintei s. 
Puţintei, r-nul 
Orheî

„GENESIS
Internationa!„SRL 1 432120,38 432120,38 518544,45

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 a lin .__li t__ .

Argumentare: ______________________

15. 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]

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □
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(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

:

.

Denumirea
operatorului

economic

întreprind
erea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilit 
ate al

'

contract
ului/acor

dului-
cadru

e r ă  TVA inclusiv
TVA

„GENESIS
Internationa
1„SRL

Capital
autohton

45
26.10.2022 45200000-9 432120,38 518544,45 31.12.

2022

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

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

DARE DE SEAMĂ 

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

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 
 

Nr. 6 din 27 octombrie 2022    

.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Novosiolovca 
Localitate s. Novosiolovca r-l Taraclia 
IDNO 1007601007550 
Adresa s. Novosiolovca r-l Taraclia str. Lenina, 25 
Număr de telefon 029434302 
Număr de fax 029434302 
E-mail oficial  primarianovosiolovca@mail.ru 
Adresa de internet ---- 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Iacobceac Ecaterina 

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 Строительство шатровой крыши детского сада 
в селе Новоселовка района Тараклия 

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: 21065403 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1665475314781   
Data publicării:11.10.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică   □Catalog electronic 
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; ☑Alte surse: [Indicați] местный 
бюджет 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 621 199,53 лей 
 
 

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 (24.10.2022, ora 9:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Profmontajcons SRL 1019600032176 Budurin Stanislav 
2.  Cimtermic SRL 1007605004579 Terzi Ivan 
3. DOVINIK SRL 1020611002342 Dobrev Nicolai 
4. SRL LIAICUL 1003610002698 Tuluș Dmitrii 
5. SRL DAGBILCOM 1009603000238 Pucal Anatolii 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
Profmontajcons 

SRL 
Cimtermic 

SRL 
DOVINIK 

SRL 
SRL 

LIAICUL 
SRL 

DAGBILCOM 
Documentele ce constituie oferta 

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

   

DUAE nou prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat 
Devizele locale 
F3, F5, F 7 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Oferta 
financiara 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Cerere de 
participare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație 
privind 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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valabilitatea 
ofertei 
Grafic de 
executare a 
lucrărilor 

neprezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanţia pentru 
ofertă 2% din 
valoarea ofertei 

prezentat prezentat neprezentat prezentat neprezentat 

Graficul de 
executare a 
lucrIrilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație 
privind 
experiența 
similară 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Declarative 
privind lista 
principalelor 
lucrări 
executate în 
ultimul an de 
activitate 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Certificat de 
atestare 
tehnico-
profesională a 
dirigintelui de 
șantier 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație 
privind dotarile 
specific, utilajul 
si echipamentul 
necesar pentru 
indeplenirea 
corespunzatoare 
a contractului 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Declarație 
privind 
personalul de 
specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Dovada 
înregistrării 
persoanei 
juridice, in 
conformitate cu 
previderile 
legale din țara 
în care 

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat 
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ofertantul este 
stabilit 
Certificat de 
efectuare 
sistematica a 
platii 
impoxitelor, 
contribuțiilor 
eliberat de 
Inspectoratul 
Fiscal 

prezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat 

Ultimul raport 
financiar vizat 
și înregistrat de 
organele 
competente 

prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Garanţia pentru 
calitatea 
lucrărilor 
executate 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
atrubuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
calitate pentru 
materiale de 
construcții 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanţia de 
bună execuţie 
15%. 
Obiligatoriu la 
semnarea 
contractului 

neprezentat prezentat neprezentat neprezentat neprezentat 

 

(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 

Строительство 
шатровой 
крыши 
детского сада 
в селе 

Profmontajcons 
SRL 

1 102 242,34 MDL 1 - + 

Cimtermic SRL 1 280 045,05 MDL 1 + + 
DOVINIK SRL 1 371 971 MDL 1 - + 
SRL LIAICUL 1 522 178 MDL 1 + + 
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Новоселовка 
района 
Тараклия 

SRL 
DAGBILCOM 

1 559 681 MDL 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 

24.10.2022 
25.10.2022 

Profmontajcons SRL О предоставлении 
необходимых 
документов и 
уточнении некоторых 
позиции по 
технической оферте 

Представили документы и 
уточнили позиции по 
технической оферте. 

24.10.2022 DOVINIK SRL О предоставлении 
необходимых 
документов 

Представили документы. 

25.10.2022 Profmontajcons SRL 
Cimtermic SRL 
DOVINIK SRL 
SRL LIAICUL 
SRL DAGBILCOM 

Об уточнении 
некоторых позиции 
по технической 
оферте 

Представили уточнения по 
технической оферте. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Profmontajcons SRL 
DOVINIK SRL 
SRL DAGBILCOM 
 

Отсутствие необходимых документов 
согласно части 3 пунктов 51, 52, 53, 54 
Стандартной документации для 
проведения государственных закупок 
работ утвержденной Приказом № 69 от 07 
мая 2021 года Министерством Финансов. 

 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
      

 
 
 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit g.             

Argumentare:  Аннулировать процедуру закупок работ по «Строительству шатровой крыши 
детского сада в селе Новоселовка района Тараклия», в связи с несоответствием сметной 
документации с проектной документацией. 

 
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Profmontajcons SRL 27.10.2022 e-mail 
Cimtermic SRL 27.10.2022 e-mail 
DOVINIK SRL 27.10.2022 e-mail 
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SRL LIAICUL 27.10.2022 e-mail 
SRL DAGBILCOM 27.10.2022 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) 

 
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 
16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

        

 

 

 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                               

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □              

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

 Nr 21064970- 1/ 22 din  27.10.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satul Joltai 
Localitate s. Joltai, UTAG 
IDNO 1007601004412 
Adresa UTA Găgăuzia, s. Joltai, str. Lenin, 64 
Număr de telefon 029175236 
Număr de fax 029175236 
E-mail oficial  pimaria.djoltai@mail.ru  
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Garceva  Olga, 079208034,  
pimaria.djoltai@mail.ru  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Строительство глубинной скважины в 
селе Джолтай р-н Чадыр-Лунга, АТО 
Гагаузия 

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: 21064970 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664869975478?tab=contract-notice  
Data publicării: 04.10.2022, ora:11-24 

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

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

V Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://achizitii.md/ru/public/tender/21064970/  

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 05.10.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/content/784384  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Местный бюджет. 

mailto:pimaria.djoltai@mail.ru
mailto:pimaria.djoltai@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664869975478?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664869975478?tab=contract-notice
https://achizitii.md/ru/public/tender/21064970/
https://tender.gov.md/ro/content/784384
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 988 920,00 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  NU 
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 NU 
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 _17.10.2022, ora10_: 00), au depus oferta _2_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL “Basregal” 1016600022945 Victor Baloș 
2 SRL Cribo-Foraj 1003611009007 Mihail Vlah 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
“Basregal” 

SRL Cribo-
Foraj 

  

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

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

+ +   

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

Document 1 prezentat prezentat   
Document 2 prezentat prezentat   
Document 3 prezentat prezentat   
Document 4 prezentat prezentat   
Document 5 prezentat prezentat   
Document 6 prezentat prezentat   
Document 7 prezentat prezentat   
Document 8 prezentat prezentat   
Document 9 prezentat prezentat   
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Document 10 prezentat prezentat   
Document 11 prezentat prezentat   
Document 12 prezentat prezentat   
Document 13 prezentat prezentat   
Document 14 prezentat prezentat   
Document 15 prezentat prezentat   
Document 16 prezentat prezentat   
Document 17 prezentat prezentat   
Document 18 prezentat prezentat   
Document 19 prezentat prezentat   
Document 20 prezentat prezentat   
Document 21 prezentat prezentat   
Document 22 prezentat prezentat   
Document 23 prezentat prezentat   
Document 24 prezentat prezentat   
Document 25 prezentat prezentat   
Document 26 prezentat prezentat   
Document 27 prezentat prezentat   
Document 28 prezentat prezentat   
Document 29 prezentat prezentat   
Document 30 prezentat prezentat   
Document 31 prezentat prezentat   
Document 32 prezentat prezentat   
Document 33 prezentat prezentat   
Document 34 prezentat prezentat   

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 SRL “Basregal” 650130,56 1 + + 

SRL Cribo-Foraj 675852,61 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 

18.10.2022 SRL “Basregal” Представить 
обоснование 

Представлена документация, 
подтверждающая анормально 
низкую цену, в т.ч. счета на 
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аномально низкой 
цены 

материалы и оборудования, 
сертификаты качества и т.д. 

18.10.2022 SRL Cribo-Foraj Представить 
обоснование 
аномально низкой 
цены 

Ответ не представлен. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Cribo-Foraj Не представлено обоснование аномально 

низкой цены. Наше обращение 
проигнорировано. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 
   
   

 
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 
operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1    
Denumire factorul 2    
Denumire factorul 3    
Denumire factorul 4    

operatorului economic 2 Total 
Denumire factorul 1    
Denumire factorul 2    
Denumire factorul 3    
Denumire factorul 4    
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

 
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1 SRL 

“Basregal” 
1 650130,56 650130,56 780156,67 

 
В связи с тем, что экономический оператор № 2 SRL Cribo-Foraj в ответ на наш запрос не 
предоставил обоснование аномально низкой цены оферты и вообще не предоставил 
никакого ответа, в соответствии с положениями п. d) части (6)  ст. 69 Закона РМ о 
государственных закупках № 131/2015, а так же в связи с тем, что данный экономический 
оператор заявил более высокую цену оферты, его оферта была отклонена. 
 
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 “Basregal” 21.10, 8-43 № 272, (оферта 
выиграла) 

 e-mail: ballosvictor@gmail.com  

SRL Cribo-Foraj 21.10, 8-41, № 273 (оферта 
проиграла) 

e-mail: srl_cribo-foraj@mail.ru  

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

 V6 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

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

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

mailto:ballosvictor@gmail.com
mailto:srl_cribo-foraj@mail.ru
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 

 Valabilitate 

 al 
contractului 

/ 

acordului- 

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

BASREGAL 
SRL 

Cu capital 
autohton 

46 
28.10.2022 

45
20

00
00

-9
 650130,56 780156,67 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) _______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. 
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               Ilia Koșulinskii 
 

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

 

Nr. 21065015 din 27 octombrie 2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Cuizăuca 
Localitate s.. Cuizăuca r-l Rezina 
IDNO 1007601004685 
Adresa s. Cuizăuca r-l Rezina 
Număr de telefon 025446236 
Număr de fax  
E-mail oficial  cuizauca6715@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Țurcan Ion tel:069894753 e-mail 
cuizauca6715mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Alimentarea cu energie electrică,echipament 
electric de forță,iluminatul electric interior 
Liceul Teoretic Ion Creangă s.Cuizăuca r-l 
Rezina 

Cod CPV 45300000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Conform Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice (conform sumei procedurii de 
achiziție) 

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

Nr: 21065015 
Link-ul: ocds-b3wdp 1-MD-1664885133842 
Data publicării: 04 octombrie 2022 

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

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

□ Da  V  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 Nu este 
caz 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

tel:069894753
http://www.mtender.gov.md/
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□Surse externe; V□Alte surse: [Indicați]Fondul 
Național pentru dezvoltare regional și locală 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 845070,00MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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  17 octombrie 2022, ora  00: 00), au depus oferta  unu  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Zepto 1018600024415 Rotari Dmitrii 
Chișca Ion 

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

 Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
Zepto 

Operator 
economic 

2 

Operator 
economic 

3 

Operator 
economic 

n 
1 Formularul standart al Documentului Unic de 

Achiziții European 
 
 

prezentat 

   

2 Cerere de participare prezentat    
3 Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat    
 
4 

Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei 
fără TVA 

prezentat    

5 Propunerea economică și financiară: 
 
5.1 

Informații/documente privind capacitatea 
economică și/sau financiară 

prezentat    

 
5.2 

Declarație privind situația financiară pentru 
perioada de gestiune anterioară 

prezentat    

5.3 Lichiditate generală prezentat    
5.4 Ultimul raport financiar prezentat    
6 Propunerea tehnică și profesională:     
6.1 Documentația de deviz prezentat    
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6.2 Grafic de executare a lucrărilor prezentat    
 
6.3 

Declarație privind experiența similară în ultimii 
5 ani 

prezentat    

 
6.4 

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate 

prezentat    

 
 
6.5 

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

prezentat    

6.6 Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implimentarea contractului 

prezentat    

 
6.7 

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

prezentat    

6.8 Informații privind asocierea prezentat    
6.9 Angajament terț susținător financiar prezentat    
 
 
6.10 

Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
econimici- după caz 

prezentat    

6.11 Declarație terț susținător tehnic prezentat    
6.12 Declarație terț susținător profesional prezentat    
 
6.13 

Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor 

prezentat    

 
6.14 

Declarație cu privire la specialiștii atestați în 
construcții care activează în cadrul întreprinderii 

prezentat    

 
6.15 

Certificate  de conformitate  și calitate la 
principalele material utilizate 

prezentat    

7. Documentele justificative solicitate ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE,conform 
art.20 alin.7 și 8,Legea nr.131 din 03.07.2015,privind achizițiile publice 

 
 
7.1 

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat    

 
 
7.2 

Certificate privind lipsa sau existența datoriilor 
la Bugetul Public Național eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

prezentat    

 
7.3 

Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat 
de banca deținătoare de cont 

prezentat    

 
7.4 

Declarație privind perioada de garanție asupra 
lucrărilor de construcție 

prezentat    

 
 
 
 
 
7.5 

Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru participarea la 
activități ale unei organizații sau grupări 
criminale pentru corupție,fraudă și/sau spălare de 
bani 

prezentat    

(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 
operatorul

ui 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespu
nderea 

cu 
specifica

țiile 
tehnice 

Alimentarea cu energie 
electrică,echipament electric de 
forță,iluminatul electric interior 
Liceul Teoretic Ion Creangă s. 
Cuizăuca r-l Rezina 

SRL Zepto 819224,04    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:  nu sunt 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

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) 
Alimentarea cu 
energie 
electrică,echipament 
electric de 
forță,iluminatul 
electric interior 
Liceul Teoretic Ion 
Creangă s. Cuizăuca 
r-l Rezina 

 
 
 
 
 
 
 
 
SRL Zepto 

 
 
 
 
 
 
 
 
       1 

 
 
 
 
 
 
 
 
   819224,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
   819224,04 

 
 
 
 
 
 
 
 
  983068,85 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu a fost anulată 

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 Zepto Scrisoare nr.103 din 
19.10.2022 

 e-mail zeptosrl@mail.ru 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
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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). 

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 
CP
V 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

 
SRL ZEPTO 

 
 

  
 
59 

 
27.10.2022 

45
30

00
00

-0
 

819224,04 983068,85 01.09.2023 

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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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.  27/10/2022-1 DS      ___din  27.10.2022                    .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s. Puhăceni 
Localitate s. Puhăceni, r-l Anenii Noi 
IDNO 1007601007837 
Adresa MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. 

Centrală, 23 
Număr de telefon 026575334, 026575333 
Număr de fax 026575334 
E-mail oficial  primaria.puhaceni@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Plămădeală Veaceslav, Primar, 069490939, 
primaria.puhaceni@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: MTender ID   
ocds-b3wdp1-MD-1665424615941 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări ■ 

Obiectul achiziției Lucrari de reparatie a drumului local (str. 
Centrală, spre Grădiniță) din s.Puhaceni, r-ul 
Anenii Noi 

Cod CPV 
  
45200000-9 

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

Necesitatea executării lucrărilor anunțate 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1665424615941 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1665424615941?tab=awards  
Data publicării: 10 oct 2022, 21:08 

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

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

■ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1665424615941  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

mailto:primaria.puhaceni@mail.ru
mailto:primaria.puhaceni@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665424615941
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665424615941
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665424615941?tab=awards
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665424615941?tab=awards
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1665424615941
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1665424615941
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Sursa de finanțare ■Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [surse proprii APL] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 500 000,00 
 
 

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   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

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

Rezumatul modificărilor A fost adăugat codul IBAN pentru garanții 
bancare 

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

Publicat în cadrul procedurii pe achizitii.md la 
13.10.22 ora 11:53 

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

Nu este 

5. Până la termenul-limită (data 18 octombrie 2022 ora 17:00), au depus oferta _4__ ofertanți: 

Nr. Denumirea 
operatorului 

economic 
 

IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. 
Group One SRL 

1003601003808 S.C. FORCING - TRANS S.R.L. (10.97%), 
FORTUNA DORIN (62.07%), FORTUNA 
IRINA (26.94%) / FORTUNA DORIN 

2 ANDIG TRANS 
SRL 

1007600075800 S.C. ANDIG GRUP S.R.L. (100.0%) / VÎRLAN 
ZINAIDA 

3 SC”DROMAS-
CONS”S.R.L 

1003600107905 DACIN PIOTR (100.0%) / DACIN PIOTR , 
SELEVESTRU IRINA [Administrator 
provizoriu], 

4 SA Drumuri 
Criuleni 

1003600095963 -/ POPOV ALEXANDRU , 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Group One 
SRL 

ANDIG 
TRANS SRL 

SC”DROMAS-
CONS”S.R.L 

SA Drumuri 
Criuleni 

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

1. Propunerea tehnică; - 
Conform prevederilor 
documentației standard 
pentru realizarea 

prezentat Oferta n-a fost 
examinată 

Oferta n-a fost 
examinată 

Oferta n-a fost 
examinată 
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achizițiilor publice de 
lucrări - Deviz de 
cheltuieli F 3,5,7 
2. Propunerea financiară; - 
Conform prevederilor 
documentației standard 
pentru realizarea 
achizițiilor publice de 
lucrări - Oferta financiară 

prezentat    

3. DUAE; - Completat 
conform Ordinului 
ministerului finanțelor 
nr.72/2020 

prezentat    

4. Garanția pentru ofertă - 
Documentația standard 
(anexa nr. 9)  - 1%, 
(SCRISOARE  DE  
GARANŢIE  BANCARĂ 
de la o bancă comercială) 

prezentat    

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

5. Cerere de participare  - 
Documentația standard 
(anexa nr. 7) 

Prezentat Oferta n-a fost 
examinată 

Oferta n-a fost 
examinată 

Oferta n-a fost 
examinată 

6. Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei  - 
Documentația standard 
(anexa nr. 8) 

prezentat    

7. Grafic de executare a 
lucrărilor  - Documentația 
standard (anexa nr. 10.) 

prezentat    

8. Declarație privind 
experienţa similară  - 
Documentația standard 
(anexa nr. 12) 

prezentat    

9. Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an de 
activitate  - Documentația 
standard (anexa nr. 13) 

prezentat    

10. Declaraţie privind 
dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului  - 
Documentația standard 
(anexa nr. 14) 

prezentat    

11. Declaraţie privind 
personalul de specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului  - 
Documentația standard 
(anexa nr. 15) 

prezentat    

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

prezentat    
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13. Informaţii privind 
asocierea  - Documentația 
standard (anexa nr. 17) 

prezentat    

14. Angajament terţ 
susţinător financiar - 
Documentația standard 
(anexa nr. 18)  

prezentat    

15. Angajament privind 
susţinerea tehnică și 
profesională a 
ofertantului/grupului de 
operatori economici  -după 
caz; - Documentația 
standard (anexa nr. 19) 

prezentat    

16. Declaraţie terţ 
susţinător tehnic   - 
Documentația standard 
(anexa nr. 20) 

prezentat    

17. Declaraţie terţ 
susţinător profesional  - 
Documentația standard 
(anexa nr. 21) 

prezentat    

18. Aviz pentru participare 
la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor; - 
Documentația standard 
(anexa nr. 22) 

prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 
Lucrari de 
reparatie a 
drumului 
local (str. 
Centrală, 
spre 
Grădiniță) 
din 
s.Puhaceni, 
r-ul Anenii 
Noi 

Group One SRL 
(IDNO 
1003601003808) 

1 497 
701,08 MDL 

1 lucrare + + 

ANDIG TRANS 
SRL (IDNO 
1007600075800) 

1 594 
725,57 MDL 

1 lucrare Oferta n-a fost 
examinată 

Oferta n-a fost 
examinată 

SC”DROMAS-
CONS”S.R.L 
(IDNO 
1003600107905) 

1 665 
752,42 MDL 

1 lucrare Oferta n-a fost 
examinată 

Oferta n-a fost 
examinată 

SA Drumuri 
Criuleni (IDNO 
1003600095963) 

1 678 
186,81 MDL 

1 lucrare Oferta n-a fost 
examinată 

Oferta n-a fost 
examinată 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
ANDIG TRANS SRL (IDNO 
1007600075800) 

Preț majorat 

SC”DROMAS-CONS”S.R.L (IDNO 
1003600107905) 

Preț majorat 

SA Drumuri Criuleni (IDNO 
1003600095963) 

Preț majorat 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ___ achiziție volum integral de lucrări ____ 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu este 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: nu este 

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1 Lucrari 
de reparatie a 
drumului local 
(str. Centrală, 
spre 
Grădiniță) din 
s.Puhaceni, r-
ul Anenii Noi 

Group One 
SRL (IDNO 
1003601003808) 

1 lucrare 1 497 701,08 
MDL 

1 497 701,08 
MDL 

1 797 241.30 
MDL 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ANDIG TRANS SRL (IDNO 
1007600075800) 

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

SC”DROMAS-CONS”S.R.L 
(IDNO 1003600107905) 

  

SA Drumuri Criuleni (IDNO 
1003600095963) 

  

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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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 

Group One 
SRL (IDNO 

1003601003808) 

 27/10/2022-
1C din 

27.10.2022 

45200000-
9 

1497701,08 
MDL 

1 797 
241.30 
MDL 

31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

__________Plămădeală Veaceslav__________________________________________________________ 

Numele, prenumele, semnătura 
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                                                               DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 02 din  28.10.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Javgur,r-l Cimișlia 
Localitate s.Javgur , r-nul Cimișlia 
IDNO 1007601005659 
Adresa MD 4123,s.Javgur,r-nul Cimișlia 
Număr de telefon 024133236 
Număr de fax 024133236 
E-mail oficial  pr.javgur@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Vacarciuc Gheorghe 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări v 

Obiectul achiziției Reparația drumului de acces din s.Javgur,r-nul 
Cimișlia   (str.Ștefan cel Mare și Sfînt) 

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-1664288144850 
Link-ul:  
Data publicării: 27 septembrie 2022 

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

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

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

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; v Alte surse: [Buget locali 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 791 000 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664288144850
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Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data _10.10.2022__, ora_00:_00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Ardan-Rut SRL 1014600021726 Ion Covali 
2 SRL  Alternativa Construct 1017605003399 Valentin Gladcov 
3 SA Drumuri- Cimișlia 1003605009978 Cojocaru Victor 
4 Dromas-Cons SRL 1003600107905 Petru Dacin 
5 SRL Cimtercon 1012605000201 Terzi Evghenii 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Ardan-Rut 
SRL 

SRL  
Alternativa 
Construct 

SA 
Drumuri- 
Cimișlia 

Dromas-
Cons SRL 

SRL 
Cimtercon 

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

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

prezentat prezentat neprezenta neprezenta neprezenta 

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

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

    prezentat prezentat    

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

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

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Reparația 
drumului de 
acces din 
s.Javgur,r-nul 
Cimișlia   
(str.Ștefan cel 
Mare și Sfînt) 

 

Ardan-Rut SRL 1396539,12 1 + + 
SRL  Alternativa 
Construct 

1492618,89 1 + + 

SA Drumuri- 
Cimișlia 

1596480,22 1   

Dromas-Cons 
SRL 

1699882,45 1   

SRL Cimtercon 1750039,07 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 

13.10.2022 Ardan-Rut 
SRL 

Justificarea prețului anormal 
de scăzut inclusiv și a 
beneficiu de deviz,calculul 
salariului,cheltuieli de rejie și 
cheltuieli de transport. 

  Ardan-Rut SRL, scrisoare de răspuns  
nu a prezentat.   
 

17.10.2022 SRLAlternativa 
Construct 

Justificarea prețului anormal de 
scăzut inclusiv și a beneficiu de 
deviz,calculul 
salariului,cheltuieli de rejie și 
cheltuieli de transport. 

Prin scrisoarea de răspuns din 
18.10.2022 prețul anormal de 
scăzut se justifică că  
la determinarea costului de deviz 
al antreprenorului (devizul – 
ofertă) valorile cheltuielilor de 
regie beneficiul de deviz, 
cheltuielilor de transport sunt 
calculate conform documentelor 
normative pot fi mai mici sau mai 
mari decît cele pe ramură, sa 
prezentat mostre și certificate de 
conformitate. 

18.10.2022 SRLAlternativa 
Construct 

Sa solicitat furnizarea 
documentelor care 
demonstrează capacitatea 
tehnică și profesională pentru 
executarea lucrărilor. 

Prin scrisoarea de răspuns din 
19.10.2022  
, sa prezentat documente și 
certificate de confirmare. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Ardan-Rut SRL  Oferă cu un preț anormal scăzut, nejustificat. 
SA Drumuri- Cimișlia Oferă un preț mai mare 
Dromas-Cons SRL Oferă un preț mai mare 
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SRL Cimtercon Oferă un preț mai mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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) 
Reparația 
drumului de 
acces din 
s.Javgur,r-nul 
Cimișlia   
(str.Ștefan cel 
Mare și Sfînt) 

 

SRL  
Alternativa 
Construct 

     
 
       1 

     
 
1 492 618,89 

     
 
1 492 618,89 

 
 
1 791 142,67 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Ardan-Rut SRL 17.10.2022 ,20.10.2022 e-mail, ardan-rut@mail.ru 
SRL  Alternativa Construct 17.10.2022 ,20.10.2022 e-mail, alternativaconstruct@gmail.com 
SA Drumuri- Cimișlia 17.10.2022 ,20.10.2022 e-mail, cimdrumuri@mail.ru 
Dromas-Cons SRL 17.10.2022 ,20.10.2022 e-mail, srldromascons@rambler.ru 
SRL Cimtercon 17.10.2022 ,20.10.2022 e-mail ,cimtercon@mail.ru 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA 
lei 

inclusiv 
TVA 

lei 

SRL  
Alternativa 
Construct 

Cu capital 
autohton 

 

16 28.10.2022 45200000- 9 
     
1 492 618,89 

 
1 791 142,67 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) - NU 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

_________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  
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Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut    

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru  pentru achiziții:                                                                                                                                                                                        
Vacarciuc Gheorghe                                                                                                (semnătura) 
                                                                                                                                             LȘ 



DARE DE SЕАМД

de аtriЬчirе а contractului de achizilii sectoriale
de incheiere а acorduluicadru
de anulare а procedurii de аtriЬuirе

х
tr

tr

Nr. l46_din l\.l0.2022
Dale сu privire la епtilаlеа сопlrасtапld
Denumirea entitйtii contractante IS ,,Moldelectrica"
Localitate mчп. chisinйu
IDNo 1002б00004580
Adresa str. V. Alecsandri пr.78
Nчmйr de telefon 022 253 - 359
Numйr de fax 0z2 253 - l42
E-mailolicial s4ц!9lar@moIdelectri
Асirеsа de iпtеrпеt www.moldelectrica.md
PeI,soana de contact (пuпле, рrепumе,
lеlе/оп, e-mail)

Popov Olga (0-З7322) 25-Зl-З6,
Raileanu Angela (0-З7 З22) 25 -3 4-19,
ach i ziti i (Omol del ectri ca.md

Tipul еntitй{ii contractante qi obiectul
рriпсiраl de activitate
(Dчсit es,le cazul, rllепliuпеа са епtitаtеа
с,tltttrасlапld esle о autoritate сепtrаld de
achizi|ie sau сd achizilio iпtрt'iсd ori ar
pulea ilпрliса о altd fоrtпd с|е achizi|ie
c,oпturtd)

Activitd|ile liсеп|iаtе diп sectorul electroeпergetic l

Dale сu privire la procedura de atribuire:
Tipul ргосеdurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de pre{uri xlicitalie deschisб (Z|,chИlie

desfdsuratd сопfоrm Legii priviпd ac.hiziyiile iп sec:loarele
r Ei seryiciilor postale

рrосссlurа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectuIui contractului de achizif iei
acorclului-cadru

вuпчri п servicii х Luсrёri п

Obiectul achizi{iei Servicii de ечаluаrе/rеечаluаrе а irпоЬilizёrilоr соrр,эrаlе si
tеrепчrilоr neincluse са element de imobilizёri соrрогаlе

Cod CI'V l 324000-
[,Jхрчпсrеа motivului/temeiu]lui privind
аlсgсrеil рrосеdurii de atribuire (iп cazul
upliccirii altor proceeluri dclcdt licila|ia
deschisct)
Ргtlсеt!urа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп
с ctch,tl р or tctlului guv е rпаmепt al
у, уцL]!цлцdе!-89!. md)

l'lаtlЬrпtа de achizi(ii publice utilizatй

Nr: -

""lK-tllL

Achizi|ie desfdsuratd сопfоrml Legii
priviпd achizi|iile iп sectoarele
eпergelicii, apei, traпsporturilor Еi
seryiciilor postale 7 4/2 02 0

Data publicйrii:

https://tender.qov.md/ro/system/files/bao/20l4lban nr 5? nrll.

Апuп{ de inten{ie publicat in В.ДrР (duрdха4

'l'clrnici si iпstruпrепtе specilice de atribuire
!Цр!!!!!!

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizi{ie оГГ,tТЁ
electronici пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе пВчgеt de stat;
пSursе ехtеrпе;
xAlte surse: Гаulоfiпапtаrеl

Yаlоаrеа estimati (ei, /drd ТVА) 4 UUU UUU,UU



Cl ar ifi с dr i priyiпd dосuпепtа|iа de atribuire :

(Se va completa iп cazul iп саrе clu|ost solicitale clarificdri)

Moclificdri operate iп dосumепtсt|iа de atribuire:
(Se ча completa iп cazul iп care au fost operate modificdri)

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 10.08.2022

Dепчmirеа operatorului
economic

,,ProEstim Imobil" SRL

-се acte gi informa{ii trebuie prezentate репtru senioritatea

principal
-Сбtе раrсеlе sunt detinute сч titlu de folosin

еча|uаtоrului
Ехрuпеrеа succintй а

solicitйrii de сlаrifiсаrе

Вхрчпеrеа succintй а
rйsрuпsulчi

-Rezultatul ечаlчбrilоr efectuate de Рrеstаtоr ча fi reflectat in eviden{a

сопtаьilё 9i ultеriоr verificat de auditorul financiar. pentru са opinia auditului

sЁ nu fie cu rеzеrче, se presupune са prestatorul va соlаьоrа cu auditorul

fiпапсiаr рАпi а рurсеdе la ечаluаrе cAt gi ре раrсursul ечаluйrii.

-Nivelul de senioritate se ча demonstra prin indeplinirea CV-lui qi рriп

declara{ia ре рrорriа rбspundere.
-La moment sunt inregistrate in jur de 1000 parcele сu titlu de folosin{й fйrё

пrеt. сч suprafata total1 de 1 19,5856 ha.

Dirta transnriterii i 1.08.2022

Rezumatul m odifi сйrilоr
Public:rte in BAP/alte mijloacelor de iпlЬrmаrе
dчрil cctz)

[Iпdiса|i sursa utilizatй si data publicdrii]

Termen-limiti de dерuпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Iпdiса|i пumdrul de zile]

рdпd la tеrmепu\_\imitd бata 16.08.2022, ora tб;00), аu depus фrttg _2__фцап!!
Nr. Dепumirеа operatorul,ui

economic
IDNo Date de contact Asocia{ii/

administratorii

1 ,,Veridio" SRL (RomAnia) Ro3394522 1 tel: (+40) З|4-З82-824;
adri an.vascu@veridio.ro

VASCU ADRIAN

2. ,,ProEstim Imobil" SRL 100960000175 l tel: 0-22-89-80-77;
рrоеýiш@grпа]].g9!ц

GoDoNociA
IULIANA

iпr] o{prtele- r]епu,sе si dосumепlс ,le de calificare prezeпtate de catre operatorll есопоmrc

Dепumirе dосumепt
Denumirea operatorului есопоmiс

Veridio" SRL (RomAnia) l,,РrоЕýЦrп_I*q!j.!ýВL
Documentele се constituie oferta

(Se vcr сопsпlпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu со,rеsрuпdе)

рrорuпеrеа tehnicй рrеzепtаt prezentat

Рrорuпегеа fiпапсiаrй ргеzепtаt prezentat

Gагапtiа репtru ofertб (dupd ca.z) (пesolicitat) (пesolicilal)

Documente de саlifiсаrе
Se уо

@
Сеrtifi catlDecizie de inregistrare а

iпtrерriпdеrii/Ехtrаs din Registrul de

Stat al persoanelor iuridice

prezentat prezentat

Actul саrе atesti dreptul de а ргеstа
serviciile de ечаluаrе/rеечаlчаrе

prezentat prezentat

Рrеzепtаrеа personalului се va :realiza
efectiv activitatile саге fac оЬiесtцl
contractului се urmеаz1 а fi atribuit

prezentat prezentat

ceгtificat de еfесtuаrе sistematicй а

plй!ii impozitelor, contribu{iilor
eliberat de lnspectoratul Fiscal

prezentat prezentat

2

de



Declara{ie pгivind ехреriеп{а similar1 iп
domeniul de activitate aferent obiiectului
сопtrасtului се tlrmеаzё а fi atribuit cLl

ргеzепtагеа Listei рriпсiраlеlоr rароаrtе de

еl,аluаге еlаЬогаtс апtеriоr ре раrсursul
ultinlei реriоаdе de З ani

prezentat prezentat

Dесlага{iа privind пеiпсаdгаrеа ilr situaliile
previzLtte de агt. 16 alin (2) lit а) din Legea
24612017 cu рriчirе la iпtrерriпdеrеа de stat
gi iпtгергi lldегеа nrunicipald.

prezentat prezentat

(Iп/оrmа|iа priyiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса tп сопfоrmitаtе cu ceriп|ele diп
dосuплепtа|iа de atribuire si se уа сопsеmпа рriп: рrеzепlаl, перrеzепtаt, пu corespuпde (iп cazul сапа|

dr,lсumепtul afosl рrеzепlаt, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(IпJЬrmауiа рriуiпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de calificare" si "Соrеsрuпdеrеа сu speciJica|iile tеhпiсе" ,

se vа сопsеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)
Репtru elucidarea uпоr пeclaritdti squ сопfirmаrеа uпоr date priviпd corespuпderea фrtеi сu ceriп|ele

Modalitatea de eyaluare а фrtеlоr:
pentru fiесаrе lot х
pentru mai multe loturi oumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitari privind пчmйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scйzut п
costulcel mai sсёzчt п
Cel mai bun rароrt calitate-pref х
Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost в

Iп Ьrпш|iа priviпd corespuпderea ofertelor cu сеriп!еlе solicita, te

Dепumirеа lotului
f)епumirеа
o;rcratorului

economic

Соrеsрчпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

seгvicii de evaluare/
rеечаl uаrе а imobilizйrilor
corporale Ei tеrепurilог
neincluse оа element de
imobiIizбricorporale

,,Veridio" SRL
(RomAnia)

3 400 000,00
Lei

Servlcll + +

,,ProBstim
Imobil" SRL

3 50з 900,00
Lei

Servtcll + +

stabilite iп dосumепlаliа de atribuire (iпсlusiу iustificarea pretului апоr,mаl de scdzut) s-a solicilat.
Data

solicitйrii
Operatorul
есопоmiс

Informa{ia solicitatй Rezumatul rйspunsului opeгatorului
economic

01.09,2022 ,,Veridio"
SRL
(RomAnia)

IntrucAt ofertantul а prezentat oferta in
Lei MD frri а indica faptul dac6 аrе un
cont Ьапсаr in Lei MD gi, reiegind din
faptul сб este ореrаtоr nerezident а1 RM,
s-a soIicitat сlаrifiсйrilоr vizavi de modul
iп саrе este posibilб efectuarea асhitёrilоr
in afara teritoriului фrii in valutб
nafionalЁ unui ореrаtоr economic
nerezident

Din partea SRL,,Veridio" (Rоmбпiа) а
parvenit ingtiin{area (scris. de iпtrаrе
пr.2380-07 din 01.09.2022) рriп саrе
aduce la сuпоgtiп{й сй а realizart
demersuri репtru deschiderea unui
cont iп MDL iп cadrul uпеi Ьбlпсi

соmеrсiаlе din ChiEinйu, cu atilsarea
concomitentй а dосumепtеlоr аfеrепtе
deschiderii contului

l reSplп, l
Dепumirеа operatorului economic Motivul resDinserii/descalifi cйriii



(iп cazul |п care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se yor iпdiса

toale criteriile de aПibuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

I пfоr m а| i а pr iv iп d /ас t or i i d е еу aluar е ар l i с а| i :

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-prel sau cel

mai Ьuп raport calitate-cost)

Reeyaluarea фrtеlоr:
(Se va completa tп cazul iп care oferlele au/ost reeyaluate repetat)

Dепumirеа
ofertantului

criterii de ечаluаrе

оfеrtа tehnicй
(50 puncte)

puncte
Oferta

fiпапсiаrй
(50 рчпсtе)

puncte
Total
puncte

SRL
,,Vеridiо"
(RomAnia)

l , Struсtuга gi profilul echipei ( l0p. - acumulat 10р,

2. Senioritate evaluator principal (l5p.) - acumulat 15р.

3. Cifra de afaceri medie ре ultimii 3 ani din domeniul
evaluйrii (10р.) - acumulat 10р.

4. Numlr mediu de lчсrбri de evaluare pentru rароrtаrе
financiara iп ultimii З ani (10р.) - acumulat 10р.

5. Metodologia de evaluare (5р.) - acumulat 5р.

50 3 400 000,00 50 l00

SRL
,,ProEstim
Imobil"

1. Struotura 9i profilulechipei (10р.) - acumulat 10р.

2, Senioritate ечаluаtоr principal (l5p.) - acumulat 5р.

3. Cifra de afaceri medie ре ultimii 3 ani din domeniul
evaludrii(lOp.) - acumulat 5р,

4. Numйr mediu de luсrйri de ечаlчаrе pentru rароrtаге
financiara in ultimii 3 ani (l0p.) - асumulаt lOp.
5. Metodologia de evaluare (5р.) - acumulat 5р.

з5 з 503 900,00 49 84

Motivul rеечаluiгii ofertelor
моdifiсйrilе oDerate

ialб/acordului

Апulаrеа procedurii de achizi{ie sectorialй:
Temeiul апu|irii: -

Аrgumепtаrе: -

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de luсru
репtru achizi|ii se realizeazd tп coпJormitate cu prevederile art. 64 al Legii пr. 74/2020 priviпd ach,izi|iile iп
sectoarele eпergeticii, apei, lraпsporturilor si serviciilor postale )

in urmа ехаmiпdri, eyaludrii si compardrii фrtеlоr depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a decis;
Atribuirea contractului de achi ie sectorialб/acordului-cadru :

Dепumirеа lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
misurй

Рrе{чl
unitar

(fпri ТYА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

servicii de ечаluаrе/
rеечаlчаrе а imobilizйrilor
соrроrаlе qi tеrепurilоr
neincluse са element de
imobilizlri соrрогаlе

,,Vеridiо" SRL
(RomAnia)

Servlcll з 400 000,00
Lei

4 080 000,00
Lei

lпfiлrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile grupului de luсru репtru achizitii
Denumirea operatorului

economic
Modalitatea de transm itеге

,,Vсгidiо" SRL (RomAnia) |2.09.2022 Рriп e-mail
,,ProEstim Imobil" SRL 12.09.2022 Рriп e-mail

4



теrtпепul de iпсhе ierea coпtractului :

In cazul achiziliilor sectoriale саrе iпtrё iп sfera

de арliсаге а Legii пr,7412020 privind achizitiile
iп sectoarele energeticii, apei, transporturilor gi

serviciilor

(Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, 74/2020 priviпd achizi|iile iп sectoarele eпergeticii, apeL

traпsporturilor qi serviciilor postale, iпсlusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmilаlе c'u

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

с, ul de hi: ,/acordul-cadru hei

Iпfоrmа|iа priviпd achizi|ii sectoriale durabile (achizi\ii verzi) (rubrica dald se completeazd doar iп cazul iп
care la procedura de achizi|ie sectoriald au fost aplicate crilerii de durabilitate ,pi s-a iпсhеiа|
сопlrосt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

*Iпfоrmа|iа se уа iпdiса репtrufiесаrе сопtrасt de achizi|ie iп parte,

Рriп рrехепlа dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de a;teplare репlru iпсhеiеrеа
сопlrасlului/сопtrасtеlоr iпdiсаlе а fost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzule de arl. 65 аIiп, (3) ol Legii
74/2020 priviпd achiziyiile iп secloarele eпergelicii, apei, traпsporlurilor ;i serviciilor poElale), precum $i сd
iп cazul dерuпеrii conlestaliilor Ei/sau rесер|iопdrii rapoarlelor de moпilorizare, aceastea аu fost ех:аmiпаlе
qi sоIu|iопаlе.

Рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопJirmd corectiludiпea desfdsurdrii proceclurii
de achizi|ie,fapt репlru care poarld rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legole iп vigoare,

СопduсДtоrul grupului de lчсrч репtrч achizi(ii

раdurагu Ion

П 1 1 zile de la data transmiterii oomunicйrii рriч ind

rezultatul aplicёrii procedurii de аtriЬuirе

опlrас uсhlZl[rc Iпс Iat

Dепumirеа
ореrаtоrulчi

economic

Intreprinderea:
Сu capital
autolrton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйirr

Nчпrйrul
9i drrta

соrltrасtцlui/
acordului-

саdru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

fйri ТVА

,,Veridio" SRL
(RomAnia)

Ореrаtоr
пегеzidепt

22S \1.10.2022 1 з24000-5

з 400 000,00
Lei

4 080 000,00
Lei

РАпй Ia

indeplin irеа
obligaJirLrn ilоr
contractuaIe

Au fbst aplicate сritеrii pentru achizi{ii durabile (achizi(ii чеrzi)? A/N

(indica{i suma cu TVA)

Codul СРY allotului/Iotrrrilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
tle durabilittrte*:
Сritеriul tle atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate* :

РrеJчl cel mai scёzut п
costul cel mai scёzut п
Cel maibun rарогt ca|itate-pre1 п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(Numе, Рrепumе)



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

din ll?"/ra.ac&l

!
!
z

1. Date cu privire la entitatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. ClarificIri privind documenta{ia de atribuire:
ta in cazul in care au fost solicitate clari

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

Denumirea entiti{ii contractante I.M ,,Regia transport electric"
Localitate Chiqin[u
IDNO l 003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numdr de telefon 022 204 129,022 204 145
Numir de fax 022752 663
E-mail oficial 4gghrshtuaJ@sm-?-i1",-c-a!q
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, tel.022 204 129

Lutenco Dorina, teI. 022 204 109
Tipul entitl{ii contractante qi obiectul
principal de activitate

Activitdfile sectoriale privind domeniul transporfurilor E

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri PX-icitafie deschisd
nAltele:

Procedura de achizitie repetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Bunuri I Servicii I Lucrdri r
Obiectul achizitiei Piese gi instalatii pentru sistemul de apeduct, canalizare

qi incdlzire
Cod CPV 441 00000- I
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portaluluiguvernamentalyvtw.p1tr_e-1_tgfu y,ga"*u-md)

Nr:ocds-b3wdp I -MD- I 6 6333 8453039
Link-ul:https://e-licitatie.md/contrac oticel 401 12

Data publicdrii:16.09 .2022 ora 17 :42
Platforma de achizi{ii publice utilizatl r achizitii.md; Z e-licitatie.md; I yptender.md
Anun{ de inten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie Pl-icitalie
electronicd nCatalogelectronic

Sursa de finan(are nBuget de stat;
rSurse externe;
p]alte surse: Surse proprii

Valoarea estimati Aei, fdrd TVA) 2 543 900,00

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintl a risnunsului
Data transmiterii



Rezumatul modificflrilor
Publicate in BAP/altemij loacelor de info rmare
(dupd caz)

[Indicafi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicayi numdrul de zileJ

5. Pflni la termenul-limiti (data 06.10.2022, ora 18:00), nu a fost depusi nici o ofertl:

Nr. Denumirea
operatorului economic

IDNO Date de contact Asocia(iV
administratorii

Denumire document
Denumirea operatorului economic

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Proounerea tehnicd
Proounerea financiard
DUAE
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

,SC

Documente de calificare
va consmna prin: prezentqt, neprezentat, nu corespunde

Declaratie de earantie
Certificat de conformitatelcalitate (sau actul ce
confirmd calitatea bunurilor propuse la licitatie)
Declaratie privind livrbri/prestdri in ultimi 3 ani
Certificat de inregistrare a intreprinderii/decizie
de inre si strare/Extras
Garantie de bund executie
Declaratie de neimplicare in practica frauduloasa

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare prezentate de citre operatorii
economici:

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprczentat, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice", se

va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirinarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sc[zut) s-a
solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Preful
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
m[suri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice

Data
solicitlrii

Operatorul economic lnforma(ia solicitatl Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oneratorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot Z
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile l
Alte fimitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofeftant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I Costul cel mai scdzut r
C-el mai bun raport calitate-pret I Cel mai bun raport calitate-cost n
(In cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel

bun cal,

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

mat ttate

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denum irea operatorulur economlc Total

Denumirea Factorul I Ponderea
Denumirea Factorul II Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelo r
Modificlrile onerate

14. tn urma
decis:

Atribuirea con lui de achi sectorialS./acordului-cadru

Anularea procedurii de achizilionare a pieselor gi instalafiilor pentru sistemul de apeduct, canalizare ;i
incdlzire, din motivul cd nu a fost depusd nici o ofertd.

examiniri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

tn contractu acntzl ulu
Denumirea

lotului
Denumirea operatorului

economic
Can-te qi un

de mis
Pretul total
(frrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de
pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art.
s e ctoarele energeticii, ape i, transporturilor ; i s erviciilor po;tale )
16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

n cazul achiziliilor sectoriale care intrd in sfera de I O I I zile de la data transmiterii comunicdrii privind
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in I rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i
serviciilor postale

atribuire despre deciziile grupului de lucru
64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile in

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr.
transporturilor Ei serviciilor po;tale, inclusiv a
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea

74/2020 privind achiziliile in sectoarele energeticii, apei,
termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).



17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,

strdin

Numirul
Ei data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului

frri TVA inclusiv
TVA

lB. Informa{ia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitati Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate iriterii de durabilitate);

Au fost aplicate criterii pentru achizitii durabile racttizitii ve"zitr (DA/NU)Nu
Valoarea de achizi(ie cu TVA din contracy co"tracte u
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)*: (indicali suma cu TVA)

codul cPV al lotuluilloturilor pentru ca"e a@
de durabilitate*:

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul cle aEteptare pentu incheierea
contractului'/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute'di urt, 65 alin. (3) aI Legii
74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, opii, tronrporturitir ;i serviciilor poEtale), precum qi cdin cazul clepunerii contestaliilor Ei/sau recepliondrii iapoartetir cle monitorizsre, aceastea aafost exominate
;i solulionute. Prin prczenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitrii confirmd corectitudinea
desfdgurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspunclere conform prevederilor legale tn
vigoarc,

rupului de lucru pentru achizifii

" ,/)

/t2&T/-'v L.$.

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate*:

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ I
Cel mai bun rapoft calitate-cost I*Iffirmalia se va indica pentrufiecar, "oi@.

mH#













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale

Nr. 4DS din 17.10.2022

l. Date cu privire la entitatea contractanld

Procedura de achizifie repetati
ca:

" SRLremier EneICSDenumirea entitl i contractante
mun. Chi rnauLocalitate
1014600043319IDNO

nr. 4str. A.Adresa
022 431 391Numir de telefon
022 431 205Numir de fax

mdlcreuerfumizorE-mail oficial
romi fc l1!'I v.mdAdresa de internet

Olesea Edigarian +373 431391;Persoana de contact (nume, Prenume,
tele n, -moe I

Actif itltile licenliate din sectorul electroenerge ticTipul entitnfi contractante gi obiectul

principal de activitate
(Docd este cazul, menliunea cd entilaleo

contractonld este o autoritate centrald de

achizilie sau cd achizilia imPlicd ori ar puteq
te comhi:a deaac alo

Licitalie deschisi
te

Tipul procedurii de atribuire

Sen'iciiTipul obiectului contractului de

acordului-cadruac
Servicii de receptionare a apelurilor telefo

Ene SRL
nice ICS PremierObiectul achizifiei

79342300Cod CPV
NiAExpunerea motivului/temeiului

privind alegerea procedurii de

atribuire (in cazul aplicdrii altor
duri decdt lici des .to ch

Nr: Buletinul Achizi iilor Publice Nr. 57

nr5730t fh ://tender. ov.md/ro/s stem/files/ba
Link-ul

ublicirii: 22.07.2022Data

Procedura de atribuire (se va

irulica din cadrul Portalului
gwernamenlal
tt:,t u'.n ender.gov.md)

D achizitii.md; o eJicitatie.md; n yptender.m

Bravo Solution

d
Platforma de achizifii Publice
utilizatl

Data: NiA
Link-ul:N/A

Anun! de intentie Publicat in
BAP

N/ATehnici qi instrumente sPecifice
de atribuire

coz.
et de stat;oBSursa de finan

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Nr: N/A

I



trSurse extemel
Alte surse: Buget propriu

Valoarea estimatd (le i,./drd TL'A) 13.772.082.69

3. Clarificiri privind documentalia de atribuire: nu sunt

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

4. Modificiri op€rate in documentatia de atribuire: nu sunt

(Se va completa tn cazul in care au fost operate modificdri)

5. Prind la termenul-limitd (data 26.08.2022. ora I l:00), au depus oferta I ofertant:

6 Informatii privind ofertele depuse gi documentele de calificare prezentate de cetre operatorii
economrcr:

Data solicitdrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitiirii de
clarificare
Expunerea succintii a riispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare ldupd caz)
Termen-limitl de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

findicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO Date de
contact

Asocia{iil
administratorii

SRL,,LIOTELEX* 1007600042390 022 58 93 98 Prado Olivier

Denumirea eratorului economic
Denumire document

LIOTELEX*

nlat, nu corental,e va consemna ln;
Pro unerea tehnicl enlal

financiardP nt0I
Garanlia pentru oferti

(
N/A

Se vo consemno ezentqt, ne, 'ezenlal, nu cores.

Documente de calificare
tn

Certificatul privind lipsa sau
existenla restanlelor fap de Bugetul

blic na onal

neprezental

l

findicayi sursa utilizotd $i dato publicdriil

l.

SRL
Documentele ce constituie oferta

neprezenlal

Copia licenlelor. autorizatiilor care
permit deslEgurarea activititii sale



neprezenlalCopia Certificatului de inregistrare

a intreprinderii confirmat Prin
la Ofertantuluisemnatura

prezenlalDeclaralia privind eligibilitatea
completata (conform Anexei Nr.7
al Invi tel

prezentolInformalia Generald (conform

Anexei Nr.8 al Invi ei
prezenlalExperienla similard in ultimii 3 ani

(conform Anexei Nr.9 al
Invi el

(lnformalia privind denumirea tlocumentelor prezenlale se vs indica in conformitate cu cerin\ele din

documentalia de alribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentdt, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afosr prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de coliJicare))

1 lnformalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate

* in cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indica prelul ofertei Jinale

(l4formalia privrna ,,crrrrpu,iiiei'ii *ri"rrt, de caliJicare" ;i "corespunde.rea cu specificaliile

tehrtice-:se va corr"^no prirl-.,i; tn,o'ul' 
"ou'punierii 

Ei prin "'" in cazul necorespunderii)

pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documentali'a a" uniUui'" (inclusiv justifiiarea prelului anormal de scdzut)

s-a solicitat:

8

Num
Lot

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pr€lul ofertei
(fIrE TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespund
erea cu

cerinlele
de

calificare

Corespund
erea cu

specifica!ii
le tehnice

Lot I

Servicii de

receptionare a

apelurilor tilefonice
ICS Premier EnergY

SRL

SRL

,.LIOTELEX"
13.772.082.69 sen lclu + +

J



ta
solicitirii

Operatorul
economic

Informa!ia solicitat, Rezu matul rtrspunsului
operatorului economic

I
o
f
J

l. A fosl solicitat Furnizorului Liotelex SRL concretizri la
urmtrtoarele intrebiri: l. Punctul 7 al Caietului de sarcini prevede
urmitorul mod de prestare serviciilor 9i volumul acestora: - Grupul
principal - operatorii care vor activa conform graficului stabilit.
locurile de munca a carora vor fi amplasate in call cenmr
CONTRACTANTULUI situat la adresa mun. Chisinau, str. A.Doga
4. Numarul total a operatorilor ce vor activa grupul principal va fi
echivalent a li FTE (Full-time equivalent) pentru pE - Grupul
secundar - operatorii care yor activa in callcentru
FURNIZORULUI, si vor fi implicali in alte proiecre a
FURNIZORULUI. ln cazul in care seryiciul call centru a
CONTRACTANTULUI va fi suprasolicitat, ti va fi necesara
implicarea personalului suplimentar, Supervizorul
FURNIZORULUI, . va implica operatori din grupul principal, iar in
cazul in care aceste resurse vor fi insuficiente, va implica operatori
din grupul secundar. Numf,rul orelor suplimentare poate varia pan6
la echivalentul a 5 FTE / ora pentru PE . aditional la cele din
graficul stabilit. Analizand oferta Dvs. In Anexa nr 8 la Invitalie, p.
12, este indicat cA numirul personalului care va fi incadrat in
realizarea contractului este de ll persoane. cea ce constituie
aproximativ 9 FTE (Full-time equivalent). Va informam ca aceasta
nu indeplinegte condilia din Caietul de sarcini ce line de numdrul de
personal. Astfel rugam sa veniti cu precizare privind numarul de
personal implicat in realizarea Contractului. in conformitate cu
cerintele Caietului de sarcini.2. A fost solicitat si un grup secundar,
care va asigura numtrrul orelor suplimenlare, insa in ofertA nu este
indicat nimic referitor la acest grup. Solicitam sa ne oferiti precizari.
daca operatorii din acest grup fac parte din cele 44 de persoane
indicate in Anexa nr 8 la Invitalie. p. I l. 3. De asemenea solicitam
confirmarea indeplinirii cerintelor descrie in pct 6 al Caietului de
sarcini, si posibilitatea verificarii indeplinirii cerintelor tehnice
descries in Caietul de sarcini "CERINJELE TEHNICE pentru
accesarea resurelor informatice a companiei premier Energy, prin
intermediul unui canal VPN"

Raspunsul Fumizorului:
l. Numarul posturilor va fi
conform caieiului de sarcini - l3
FTI + pozitiisuplimentare la
cerere.
2. Producerea va fi acoperita de
personalul actual.
ln plus, in cazul semnarii
contractlui, planificam o campanie
de recrutare majora , in urma carei
speram sa marim considerabil
echipa, pentru a indeplini toare
cerintele de planning, inclusiv
acoperirea orelor suplimentare.
3. La moment GPC detine PC pe
baza de procesor AMD 2.6+ GHz,
128 Gb SSD, 4cb DDR3.
Windowsl0 Pro actualizat la zi.
Angajatii dispun de pogtA
electronica corporatiytr.
Vom folosi un router Cisco sau
Mikrotik(in dependenra de
preferinta) ca dispozitiv de retea
cu rol de VPN Acces Routcr.
In caz de necesitate, se vor face
achizitii a materialului necesar
pentru a corespunde cerintelor din
caietu I de sarcini.

I
:
I
J
d

a fost solicitata prezentarea GARANTIEI
cerinte OBLIGATORII conform solicitari i

Caietului de sarcini (parametrii tehnici ai echipamentului) si anume:
CERINTELE TEHNICE pentru accesarea resurselor informatice a
companiei Premier Energy. prin intermediulunui canal VpN.
. Asigurare Memorie RAM : 8GB DDR IV.
Solicitam sa confirmali disponibilitatea asiguririi serviciilor in

2. La data de 05.09.2022
indeplinirii urmAtoarelor

condi ile ex use mar sus.

Raspunsul Fumizorului:
Confi fmam executarea cerintei
obligatorie din caietul de sarcini si
anume:a!

a!
..1
oq

9. Ofertantii respingi/descalificali:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile o

4

Denumirea operatorului
economtc

Motivul respingerii/descalilicirii

Nu sunt Nu sunt

Alte limitdri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiati ofertant: [IndicaliJ

* aprovizionarea posturilor cu
Memorie RAM : 8CB DDR tV.



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _
I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scezut

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost o

(in.cozul tn care in'cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indico toqte criteriile de stribuire aplicate ;i denumireu loturilor oferenre)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica(i: nu se aplica.

(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 oferti Punctajul calculat
Denumirea eratorului economic I Total

Denumire factorul 1 onderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea eratorului economic n Total
Denumire factorul I onderea

onderea

13. Reevaluarea ofertelor: N/A

(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetot)

Motivul reevaluirii ofertelor N/A
Modificiirile operate N/A

14. In urma examiniri, evaluirii gi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis

Atribuirea contractului de achizitie sectoriald./acordului-cadru:

Preturile conform ofertei r6men fixe pana li 3l .12.2023, iar incepand cu 0l .01 .2024 vor fi ajustate anual,
utilizind 80%o din Indicele Prelurilor de Consum (lPC) al anului anterior.
* Suma totala adjudecata pentru anii 2022-2026, MDL fara TVA, luand in considerare valoarea coeficientului
80% IPC prognozat.

5

Num
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic

Unitate de
misuri,

Pretul total
(frrn TvA)

MDL*

Pre!ul total
(inclusiv TVA)

MDL

Lot I

Servicii de
receplionare a

apelurilor telefonice
ICS Premier Energy

SRL

,,Liotelex" SRL Serv ic iu 13.772.082,69 16.526.499,22

Denumire factorul, n



Anularea procedurii de achizi(ie sectoriali:

Temeiul anulSrii: N/A
Argumentare: N/A

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Modalitatea de transmitere
Denumirea oPeratorului

economic

la e-mail din platforma online
Bravo Solution15.09.2022.,Liotelex" SRL

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

'tulrru prntru ichizitii se realizeazd in ionformitaie cu prevederile art. 64 al Legii nr' 71/2020 privind

achizitiile in sectoarele energeticit, apei, transporturilor ;i semiciilor po;tale ),

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind qchiziliile in sectoarele energeticii, qPei, lrqnsportwilor $i

serviciilor poStale, inclisiv a termeneloi de asteptare, si efeaueazd in conformitale cu prevederile TITLIJLUI IV Capitolul

I (Calculaiea Ternenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)'

1

I 7. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

6

1 1 zile de la data transmiterii comunicdrii
privind rezultatul aplicdrii procedurii de

atribuire
de aplicare a Legii nr. 7412020 pi.vir,d
achiziliile in sectoarele energeticii, apei,

cazul achiziliilor sectoriale care intrd in sfera

trans serviciilorrturi lor

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
gi data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru
frrI TVA iiclusiv TVA

SRL

,.LIOTELEX'' l s7 5l22 17.t0.2022 79342300
13.712.08).69 t6.526.499.22

3 ani, cu
posibilitatea
prelungirii
pentru 12

luni

I g. Informagia privind achizigii sectoriale durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se completeazi doar

in cazul in care la procedura de achizitie sectorial5 au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

incheiat contracrcontracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Data transmiterii



NUAu fost aplicate criterii pentru achizi{ii durabile (achizilii verzi)?

Nu se aplica
Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a

lotuluifloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD)*:

Nu se aplicaCodul CPV al lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate*:

Prelul cel mai sc6zut n

Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun raport calitate-Prel o

Cel mai bun rt calitate-cost tr

Criteriul de atribuire pentru lotuuloturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate* :

prin pre:enta dare de seamd, grupul de lucru declard cd lermenul de asteptare penlru incheiefea conlractului/conlractelor

indica,e a lost rcspectat (exceptdn;;;;;;i"';;;;rle de an. 65 alin. i3i al Ligii 7412020 privind dchi:iliile in s:::?:::!i,

"r"rs"iiii, 
,p"i, i*^pirt*ito, qi 

""-)iiii[, 
poyrt"l, prean $i cd in ccul depunerii con,estqliilor $./sou receplionqru

rapiartelor ie monirorizare, aceqstea au fosl uaminate si solulionale'

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru penlru qchizilii confirmd corecrirudineo desJdSurdrii procedurii de achi-'i1ie'

lapt pentru care poa d rdsptmdere conform prevederilor legale in vigoare'

+htfurmalia se va indica pentnt fiecare conffacl de achizilie in Parte

Conducitorul grupului de lucru pentru achizilii:

Porohonciuc Galini, administrator iCS ,,Premier Energy" SRL
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
 de achiziții sectoriale/acordului-cadru Nr: 2b43922 din 04.07.2022 

Nr. 186DS din 18.10.2022 

I. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 
Localitate  mun. Chișinău  
IDNO 1003600015231 
Adresa str. A. Doga 4 
Număr de telefon 022 431 740 
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md 
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Celac Nadejda 

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 
□ 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de 
achiziție 

Procedura de achiziție restrânsă 

Procedura de achiziție este 
aplicată sub incidența 
actului normativ:  

□Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 

Obiectul achiziției CONSTRUCTII METALICE 
Cod CPV 34947100-8, 44212300-2 
Valoarea estimată a 
achiziției  

4.616.000,00 

Nr. și link-ul procedurii 
(se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr:55A 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_30_1.pdf 

Data publicării anunțului 
de participare 

19.04.2022 

Data (datele) și referința 
(referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii 
Europene privind 
proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

N/A 

http://www.mtender.gov.md/
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Alte surse: Buget propriu 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

14.06.2022 

Denumirea operatorului economic ENERTEH VS SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Contract Nr: 2b43922 din 04.07.2022; 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 5.796.626,01 MDL 
Inclusiv TVA:6.943.951,21 MDL 

Termen de valabilitate 12 luni 
Termen de execuție 12 luni 
Codul NUTS al locului principal de executare a 
lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în 
cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții 
sectoriale) 

0101000 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Legea nr. 74/2020, art. 82, pnc.2 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

1.663.759,13 MDL fara TVA 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții sectoriale/acordului-cadru (după 
caz) 

Acord aditional 2b63622 din 15.09.2022  
1.369.260,68 MDL fara TVA 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
Construcțiile metalice pentru liniile electrice aeriene 0,4-10kV necesare pentru construcția rețelelor 
electrice precum si pentru  întreținerea și reparația liniilor electrice aeriene. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Având in vedere solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, 
prin care au fost stabilite măsuri ce urmează a fi întreprinse de către ÎCS Premier Energy Distribution SA 
în scopul prevenirii și atenuării impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale 
și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023, precum si solicitările adiționale pentru 
lucrările de Cheltuieli, a fost aprobata amplificare cu 15% a valorii contractului  Nr: 2b43922 din 
04.07.2022 semnat cu compania ENERTEH VS SRL. 
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VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 129 din 
03.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind amplificarea cu 15% a valorii contractului Nr: 2b43922 
din 04.007.2022 

Denumire 
operator 
economic 

Adresa, 
numărul de 

telefon, 
numărul de 
fax, adresa 
de e-mail și 
adresa de 
internet 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor (după 

caz) 

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

ENERTEH-
VS SRL 

Mun. Chisinau, 
bl. Moscovei 8, 
of. 16,  
nr.mob. 
069104417, 
e-mail 
enerteh@mail.ru 

Cu capital 
autohton 

2b75322 18.10.2022 1.663.759,13 1.996.510.96 

 

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)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea cu TVA a modificărilor 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:  

 

Doroș Diana,  
Director Resurse  

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.   ___________________________         
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



















 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru 

Nr. 190DS din 19.10.2022 

I. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 
Localitate  mun. Chișinău  
IDNO 1003600015231 
Adresa str. A. Doga 4 
Număr de telefon 022 431 740 
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md 
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Celac Nadejda 

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 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de 
achiziție 

Procedura de achiziție restrânsă 

Procedura de achiziție este 
aplicată sub incidența 
actului normativ:  

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 

Obiectul achiziției Accesoriilor pentru LEA de TJ cu conductor izolat 
Cod CPV 31340000-1 
Valoarea estimată a 
achiziției  

925.000,00 

Nr. și link-ul procedurii 
(se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr:21 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_16_3.pdf 

Data publicării anunțului 
de participare 

01.03.2022 

Data (datele) și referința 
(referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii 
Europene privind 
proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

N/A 

http://www.mtender.gov.md/
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Alte surse: Buget propriu 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

23.05.2022 

Denumirea operatorului economic POLEV BUSINESS SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Contract Nr: 2b37922 din 08.06.2022; 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 143.987,5 MDL 
Inclusiv TVA:172.785,00 MDL 

Termen de valabilitate 12 luni 
Termen de execuție 12 luni 
Codul NUTS al locului principal de executare a 
lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în 
cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții 
sectoriale) 

0101000 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Legea nr. 74, art. 82, pnc.2 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

21.487,50 MDL fara TVA 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții sectoriale/acordului-cadru (după 
caz) 

n/a 

Alte informații relevante n/a 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
Accesorii pentru LEA de TJ cu conductor izolat necesare pentru construcția rețelelor electrice precum 
si pentru întreținerea și reparația liniilor electrice aeriene. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Având in vedere solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, 
prin care au fost stabilite măsuri ce urmează a fi întreprinse de către ÎCS Premier Energy Distribution SA 
în scopul prevenirii și atenuării impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale 
și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023, precum si solicitările adiționale pentru 
lucrările de Cheltuieli, a fost aprobata amplificare cu 15% a valorii contractului  Nr: 2b37922 din 
08.06.2022 semnat cu compania POLEV BUSINESS SRL. 
 
 
 



3 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 132 din 
06.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind amlificarea cu 15% a valorii contractului  2b37922 din 
08.06.2022 

Denumire 
operator 
economic 

Adresa, numărul 
de telefon, 

numărul de fax, 
adresa de e-mail și 
adresa de internet 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor 

(după caz) 

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

POLEV 
BUSINESS 
SRL 

Mun. Chisinau, str. 
Mesterul Manole 9,  
nr.mob. 069045937, 
e-mail 
polev_business@mail.ru 

Cu capital strain 2b75722 19.10.2022 21.487,50 25.785,00 

 

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)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea cu TVA a modificărilor 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:  

 

Conducătorul grupului de lucru: 

Doroș Diana,  

Director Resurse  

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.   ___________________________         
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții sectoriale/acordului-cadru 

Nr. 189DS din 19.10.2022 

I. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 
Localitate  mun. Chișinău  
IDNO 1003600015231 
Adresa str. A. Doga 4 
Număr de telefon 022 431 740 
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md 
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Celac Nadejda 

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  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de 
achiziție 

Procedura de achiziție restrânsă 

Procedura de achiziție este 
aplicată sub incidența 
actului normativ:  

□Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 74/2020 

Obiectul achiziției Mansoane si terminale pentru cablu ulei 
Cod CPV 31343000-2 
Valoarea estimată a 
achiziției  

2.003.000,00 

Nr. și link-ul procedurii 
(se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr:19 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_14_3.pdf 

Data publicării anunțului 
de participare 

2.02.2022 

Data (datele) și referința 
(referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii 
Europene privind 
proiectul (proiectele) la 
care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

N/A 

http://www.mtender.gov.md/
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III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Alte surse: Buget propriu 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

20.04.2022 

Denumirea operatorului economic ENERTEH VS SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Contract Nr: 2b30722 din 16.05.2022; 
Acord adițional 2b43822 din 04.07.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 6.141.504,5 MDL 
Inclusiv TVA:7.369.805.4 MDL 

Termen de valabilitate 12 luni 
Termen de execuție 12 luni 
Codul NUTS al locului principal de executare a 
lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în 
cazul bunurilor și serviciilor (pentru achiziții 
sectoriale) 

0101000 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Legea nr. 74, art. 82, pnc.2 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

1.462.495,05 MDL fără TVA 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții sectoriale/acordului-cadru (după 
caz) 

Acord adițional 2b43822 din 04.07.2022 
1.248.627,04 MDL fără TVA 

Alte informații relevante Acord adițional 2b43822 a fost semnat in urma 
readjudecării in cadrul concursului RFQ_125 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
Accesoriile pentru cablu cu izolație de hârtie si ulei necesare pentru îmbunătățirea si menținerea eficientei 
siguranței funcționarii a rețelelor electrice si a echipamentelor. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Având in vedere solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, 
prin care au fost stabilite măsuri ce urmează a fi întreprinse de către ÎCS Premier Energy Distribution SA 
în scopul prevenirii și atenuării impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale 
și pregătire pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023, precum si solicitările adiționale pentru 
lucrările de Cheltuieli, a fost aprobata amplificare cu 15% a valorii contractului Nr: 2b30722 din 
16.05.2022 semnat cu compania ENERTEH VS SRL. 
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VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 128 din 
30.09.2022 a fost încheiat acordul adițional privind amplificarea cu 15% a valorii contractului  Nr: 
2b30722 din 16.05.2022 

Denumire 
operator 
economic 

Adresa, 
numărul de 

telefon, 
numărul de 
fax, adresa 
de e-mail și 
adresa de 
internet 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor (după 

caz) 

MDL 
Fără 
TVA 

MDL 
Inclusiv 

TVA 

ENERTEH 
VS SRL 

Mun. Chisinau, 
bl. Moscovei 8, 
of. 16,  
nr.mob. 
069104417, 
e-mail 
enerteh@mail.ru 

Cu capital 
autohton 

2b75622 19.10.2022 1.462.495,05  1.754.994,06  

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)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea cu TVA a modificărilor 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:  

 

Conducătorul grupului de lucru: 

Doroș Diana,  

Director Resurse  

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.   ___________________________     

 

    Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.      1  ___din   19 octombrie 2022                   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Alexeevca 
Localitate s. Alexeevca, raionul Edineț, RM 
IDNO 1007601009819 
Adresa s. Alexeevca, raionul Edineț, RM 
Număr de telefon 067317990 
Număr de fax  
E-mail oficial  primalexeevca@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Mihail Struc, primar, 069221335 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrari de renovare exterioara si interioare pentru 
cladirea Casei de Cultura din sat.Alexeevca, raionul 
Edinet 

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-1663062126968 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663062126968?tab=contract-notice 
Data publicării: 13.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 
electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 209 280,71 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663062126968
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 26 septembrie 2022, ora 14:00), au depus oferta _3_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.R.L 'VIC DAR COM' 1022600023727 Ion Obreja 
2. S.R.L Constructorul 1004604000377 Iurie Cucuta 
3. S.R.L. AGRUSUCON PLUS 1013602004674 Rusu Anatolie 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S.R.L 'VIC DAR 
COM' 

S.R.L 
Constructorul 

S.R.L. 
AGRUSUCON 

PLUS 

Operator economic 
n 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică Prezentat Prezentat Prezentat  
Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat  
DUAE Prezentat Prezentat Prezentat  
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

Prezentat Prezentat Prezentat  

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare 
 

Prezentat Prezentat Prezentat  

DECLARAŢIE 
privind valabilitatea 
ofertei 

Prezentat Prezentat Prezentat  

Scrisoare de garanție 
bancară 

Prezentat Prezentat Prezentat  

Grafic de executare 
lucrărilor 

Prezentat Prezentat Prezentat  

Declarație privind 
experiența 
similară 

Prezentat Prezentat Prezentat  

Raport finaciar pentru 
anul 2021 

Prezentat Prezentat Prezentat  

Certificat cu privire la Prezentat Prezentat Prezentat  
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lipsa datoriilor 
în față de BPN 
Declarație privind 
dotările specifice 

Prezentat Prezentat Prezentat  

Declarație privind 
personalul 

Prezentat Prezentat Prezentat  

Lista subcontractaților Prezentat Prezentat Prezentat  
AVIZ 

pentru participare la 
licitațiile 
publice de lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor 

Prezentat Prezentat Prezentat  

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrari de 
renovare 
exterioara si 
interioare 
pentru cladirea 
Casei de 
Cultura din 
sat.Alexeevca, 
raionul Edinet 

S.R.L 'VIC DAR 
COM' 

941 830,17 1 lucrări + + 

S.R.L Constructorul 996 360,40 1 lucrări + + 

 S.R.L. 
AGRUSUCON PLUS 

1 175 267,58 1 lucrări + + 

     

* 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 
S.R.L Constructorul Preț majorat 
S.R.L. AGRUSUCON PLUS Preț majorat 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
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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) 

Lucrari de 
renovare 
exterioara si 
interioare pentru 
cladirea Casei 
de Cultura din 
sat.Alexeevca, 
raionul Edinet 

S.R.L 'VIC 
DAR COM' 

1 lucrări 941 830,17 941 830,17 1 130 196,2 
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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  

S.R.L 'VIC DAR COM' 03.10.2022  e-mail 
S.R.L Constructorul 03.10.2022 e-mail 
S.R.L. AGRUSUCON PLUS 03.10.2022 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru 
fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

S.R.L 
'VIC 
DAR 
COM' 

Cu capital 
autohton 

25 

18.10.22  

941830,17 1 130 196,2 

30.09.2023 

 

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 (DA/NU) ____NU____ 
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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): 

__________________  
(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. 

Struc Mihail 



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 36/1 din 10.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achiziții.dglca@,cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana, tel. 022 24 25 01, 
e-mail: achiziții.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă 
□Altele: [Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

X Bunuri Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Mobilier sportiv
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 n-’it'w. mtender.gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl- MD-1651580608535
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
165180608535
Data publicării: 03.05.2022

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 X Licitație 
electronică aCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 541 200,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

http://www.dglca.md
mailto:ii.dglca@cmc.md
mtender.gov
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/


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 23.05.2022 ora 11:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „ VMS Companie” S.R.L. 1006602003242 Mariana Covalciuc
2. „Power Team” S.R.L. 1002600025121 Tcacenco Alexandr
3. „ Altaprim” S.R.L. 1007600029685 Medvedcov Serghei
4. „ Power Green” S.R.L. 1021603000887 Suman Alexandr
5. „Tehnolider” S.R.L. 1004605005324 Muntean Daniel

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
„Power 
Team” 
S.R.L.

„Tehnol 
ider” 
SRL

„ VMS 
Companie

” SRL

„Power 
Green”

SRL

Altaprim”
S.R.L.

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat prezentat
Specificația de preț prezentat prezentat prezentat
Specificația tehnică prezentat prezentat prezentat
Cerere de participare prezentat prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită prezentat prezentat lipsește
Informații privind asocierea prezentat prezentat prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de aceștia prezentat prezentat prezentat
Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului

prezentat prezentat prezentat

Declarație terț susținător financiar prezentat prezentat prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională 
a ofertantului/grupului de operatori economici

prezentat prezentat prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat prezentat prezentat
Declarație terț susținător tehnic prezentat prezentat prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras 
din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor

prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat
Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat
Descrierea tehnică a mobilierului cu semnătura
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autorizată și ștampila Producătorului în corespundere 
cu specificația tehnică solicitată, cu prezentarea 
desenelor color a fiecărui echipament și a schițelor cu 
dimensiuni

prezentat prezentat prezentat

Declarația Producătorului referitor la capacitatea de a 
confecționa și după caz, instala echipamentele în 
termenele stabilite în documentație cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului

prezentat prezentat prezentat

Declarație de garanție din partea Producătorului a 
echipamentelor dejoacă minim 24 luni cu aplicarea 
semnăturii autorizate și ștampila Producătorului

prezentat prezentat prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității, cu privire la sistemele sau standardele 
de management de mediu, autorizate de către 
organismele naționale de acreditare
Certificat ISO 14001 eliberat producătorului de 
mobilier de către organisme de certificare acreditate. 
Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată 
și ștampila Producătorului.

prezentat prezentat prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității sistemelor sau standardelor de 
management ai calității, acreditate de către 
organismele naționale de acreditare 
Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de 
mobilier de către organisme de certificare acreditate. 
Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată 
și ștampila Producătorului.

prezentat prezentat prezentat

Experiență similară prezentat prezentat prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea operatorului 
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Masă de tenis 
pentru 
exterior, 
inclusiv 
instalarea

„VMS Companie” S.R.L. 438 750,00 27 - +
„Power Team” S.R.L. 441 000,00 27 + +
„ Altaprim” S.R.L. 448 173,22 27
„Power Green” S.R.L. 476 500,05 27
„ Tehnolider” S.R.L. 517 776,67 27 + +

Masă de șah 
pentru 
exterior, 
inclusiv 
instalarea

„ VMS Companie” S.R.L. 665 625,00 25 +

„ Tehnolider” S.R.L. 488 480,83 25 + +

Masă de 
armwrestling

„ VMS Companie” S.R.L. 259 560,00 18 - +
„PowerTeam” S.R.L. 204 000,00 18 + +
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pentru 
exterior, 
inclusiv 
instalarea

„ Altaprim” S.R.L. 248 006,25 18 - -

„ Tehnolider” S.R.L. 204 480,83 18

* 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

08.07.2022 Tehnolider SRL Conform scrisorii 527-i s-a răspuns la clarificări

9. Ofrtanții respinși/descaiifîcați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
„ VMS Companie” S.R.L. Odată cu depunerea ofertei, operatorul economic nu 

a prezentat garanția bancară.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate- 
preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: (Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

4



Motivul reevaluării ofertelor Decizia ANSC nr. 03D-377-22 din 06.07.2022
Modificările operate Conform punctului 3, din respectiva decizie (Se obligă IM Direcția 

Generală Locativ Comunală și Amenajare ca măsură de 7 remediere, în 
termen de până la 10 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze 
oferta ,, Tehnolider” SRL pentru lotul nr. 2 „Masă de șah pentru 
exterior, inclusiv instalarea ”, primită în cadrul procedurii de achiziție 
publică nr. MD-1651580608535). Respectiv, în urma solicitării 
clarificărilor suplimentare, operatorul economic a prezentat informația 
solicitată.

14. în urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 
bucată

Prețul 
unitar 

(fără TVA)
Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv
TVA)

Masă de șah pentru 
exterior, inclusiv 
instalarea

„Tehnolider” 
SRL

25 19 259,23 481 480,75 577 776,90

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
,, VMS Companie” S.R.L. 18.07.2022 vniscompaniețccg mail, com
„Power Team” S.R.L. 18.07.2022 fltnessțapo werteam. md
„ Altaprim” S.R.L. 18.07.2022 admințaplavpark.nul
„ Power Green” S.R.L. 18.07.2022 a!exsuman2288(a gmail.com
„ Tehnolider” S.R.L. 18.07.2022 mig. damicomțăgmail. corn

(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 □
□ 1 1 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 
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cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acord ului- 
cad ru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru
fără TVA inclusiv TVA

’’Tehnolider” Cu capital 
autohton

33-CA/22
10.10.2022 37500000-3 481 480,75 577 776,90 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 
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) a! 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.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV

6
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ARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitiipublice tr

Nr. 7 din 26,10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

model-tip

Denumirea autoritltii contracta nte Primaria Holercani
Localitate s.Holercani r-nul Dubasari

l 007601 009635
s.Holercani r-nul Dubasari

Numdr de telefon 0248s3266.069251680
NumIr de fax 0248s3236
E-mail oficial ticu55@mail.tu
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, pr"nun*, tulrfon, Ticu Sofia

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofeftelor de nretrrri
Procedura de achizifie repetatl (dupit caz) Nr:
Tipul obiectului contractului dc achizitie/
acordului-cadru

Lonstructla a doua castele de apa in s.Holercani r_
nul Dubasari

Obiectul achizitiei Lonstractta a doua castele de anz in s Flnle"^
Cod CPV 4)ZUUUUU-9
Expunerea motivului/temeiului p.irinA
afegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor procedtrri decdt licitctlia
deschisd)
Procedura dc atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
w wu,. tn I e n cle r. sov. nt d )

nr ocds-bJwdpl -MD-l 665940584526
Link-ul:
Data publicarii : I 9. 1 0.2022

?latforma de achizi{ii publice utilizatil n achizitii.md: I e-licitatie.md: n vnrender ,r.,'.1

Procedura a fost inclusl in planul de
achizifii publice a autoritl{ii contractante

! l-ia tr Nu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun( de intenfie publicat in BAp (dupd caz) DaIa:I I.tU.20'2'2
Link-ul:21 065435'fehnici;i instrumente spccifice de atribuire

(dupd caz)
rAcord-cadru lSistern dinamic de achizi{ie
rLicitafie electronic6 nCatalog electronic

Sursa de finantare rBuget dc stat;
Valoarea estimatl Qei, fdrd TVA) 1541483.311ei



Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de

Expunerea succintl a rlspunsutui
Data transmiterii

4. Modificdri operate in documentafia tle atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care au.fost operate modificdri)

Rezu matul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacclor cle
informare (duod caz

findicali sursa utilizatd;i dati piitXarlil

Termen-limitl de depunere qi cleschidere a
ofertelor fireluneit

flndicali numdrul de zile/

Nr.

l.

Den umirea operatoru lui econom ic TDNO Asociatii/
administratorii

S.A. DSRM-3 I 0036000s32e7 Ababii Ecaterina
2 S.R.L. BASREGAL r0r6600022945 Balos Victor

5. PAnd la termenul-limiti (data 19.10.2022 , ora_il.00_: ), au depus oferta 2_ ofertanfi:

6' Informafii privind ofertcle tlepuse Ei documentele de calificare qi aferente DIJAE prczentate tlecitre operatorii econom ici:

(lnforntafia privind denuntirea docuntentelor prezentate se va inclica in con/brntilate cu cerinyele din
documentalia de atribuire;i.;e va consctnna pt.in; prezenlnl, neprezenlat, nu corespuncle (fn cazul
cdnd documentul afost prezentqt, dar nu corespundecerinlelor cle calificure))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.A.DSRM-3 S.R.L.
BASREGAL

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta

Propunerea tehnicd
unerea financiard

Garanlia pentru ofertd

Documente de calificare
Se,va consmna prin,. prezentat, neprezentat, nu core

Document I

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(Iird TVA)*

Cantitate
qi unitatc

de mfisur[

Corespunderea
cu ccrin(ele de

calificare

Corespunderea
cu spccificatiile

tehnice
Constructia
a doua
castele de
apa

S.A.DSRM-3 r 54 r 483.3 I 2buc + +
S.R.L. BASREGAL r746464.59 2buc + +

Lot n o rator ecorromic I



* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre[ul ofbrtei.finale
(lnformafia privind "C)orespunderect cu cerin{ele de'calificat,e" ;i "Corespunclerea cu speci/icayiile
lehnice" , se vct consemna prin; ,,+" in cazul corespunierii ;i prin ,,_" in cqzul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea-unor neclariti{i sau confirmarea unor date privincl corespunderea ofertei cucerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv.justificarea pref ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Motivul respinqerii/descalifi clrii
S.R.L.BASRBGAL Pret mare

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi currulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: flndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre{ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii cle atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea liturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa penlru lolurile carc au.fost atribuite in baza criteriilor; cel ntai bun raport colitate-pre[
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului econornic 1

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

13. Reeval uarea ofertelo r:



Modificirile operate

I:JL-" 
examindri, evalulrii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrut procedurii u; *r*"* .*

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi
unitate de
mlsuri

Preful unitar
(fIrI TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv

Constructia a
doua castele

1541483.31lei 1849779.97tci

l5' Informarea operatorilor economici despre deciziilc grupului de lucru pentru achizitii:

(Informarea operato.rilor economici implicali in procedura d1 atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achiziyii 's'e reqlizeqza in ionformitalte cu prevederile qrt. 3l ctl Legii nr. I 3I din 3 iutie2015 privind achiziliile publice)

(seleclali terntenul de a;teptare respectat. Calcularea terntenelor prevdzufe de Legea nr, I 3I din 3 iulie2015 privind achiziyiile publice' inclus'iv a terntenelor de a;reprare, se e./bctueozd ln conforntitate cuprevederile TITLULUI IV Capitolut I (Cctlcularea Termentrltti) crl ('odtrlui Civil ol Republicii Moldctva).
17. Contractul de achizifie/acordul_cadru incheiat:

Denumirea operatoru lui
economic

Data transmiterii Modal itatea de transmitere

S.R.L.BASREGAL t9.10.2022 u2 2 2 38024

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

este mai micd decdt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. t3l din 3 iulie 2015

n cazul in care valoarea estimatdiiontractului

ivind achiziliile publice

Y 6 zile in cazul t.ansmite.iicomun[arii orin
mijloace electronice si/sau lax n
I ll zile incazul n.t.anffi

in mijloace electronice si/sau fax nIn cazul in care valoarea 
"sti-atdiio.rtra.tuluieste egald sau mai mar.e dec6t pragurile

prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

nllzilei.rcarul tra@
mijloace electronice si/sau fax I
)t',-LJ I o zrte tn cazul netransmiterii comunicdrii

n mijloace electronice gi/sau lax a

Valoarea contractului



Denumir
ea

operator
ului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixtlasocier
e/

Cu capital
strii n

Numirul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadru

30.12.2022

18' Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se contpleteazd cloar incazul in care la procedura de achiziSie publicd aufost aplicate criterii de clurabilirate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicale criterii de durabilitate):

Prin prezenta dsre cle seamd, grupul de lucru cleclard cti termenul cle n;teplore penlru incheierea
alin. (3) ul Legii nr.
contestotiilor ;i/sau

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii conlirmd corectituclinen desfdsurdrii proce4urii
de achiTilie, fapt pentru care poartci rdspundere confon pievederilor legale in vigonre,

Au.fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
verzi)?

Valoarea O" u"nrrtl,.
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul CPV al,o,u,u
de durabilitate:

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

crileriul de atribuire pentru lotul/loturire pentru care au fost
aplicate criterii de d urabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel ntai bun raport calitate-prelo

Cel nai bun raport calitate-cosl a

Conducitorul grupului

it
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