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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice  

Nr. 29/09 din 29.09.2022 

13.,13 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni 
Localitate orașul Criuleni 
IDNO 1007601009093 
Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12 
Număr de telefon 061022291, 068114432 
Număr de fax 0248 22 585 
E-mail oficial  aplcriulenivprimar@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacriuleni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Mihail SCLIFOS 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Produselor alimentare pentruinstitutiile prescolare pentr
u luna septembrie- decembrie 

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

Necesitatea stringenta pentru instituțiile prescolare din 
or. Criuleni 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660199801198-EV-
1660284768442 
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/38696 
Data publicării: 11/08/2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP         
(după caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

Sursa de finanțare Bugetul local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 770,673.00 MDL 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

- 

Expunerea succintă a răspunsului - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

http://www.mtender.gov.md/
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 01/09/2022 12:00), a depus oferta7 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 1016600007719  
2. I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" 1010605000089  
3. SRL BAGUETTE 1014600037741  
4 SRL ALIM TOTAL 1014600000912  
5 SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922  
6 SA Franzeluţa 1002600004030  
7 SC ,,Brodetchi'' SRL 1004606001297  

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
 SC 

”VILL
A 
PRODO
TTI” 
S.R.L. 

I.I. 
"PROZOR
OVSKI 
LILIAN" 

SRL 
ALIM 
TOTAL 

SA 
Fabrica 
de unt 
din 
Floresti 

SA 
Franzeluţ
a 

SC 
,,Brodetch
i'' SRL 

SRL 
BAGUET
TE 

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

Propunerea tehnică prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Cerere de participare  prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei-
30 zile calendaristice  

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei 
juridice, in conformitate cu prevederile 
legale din tara in care ofertantul este 
stabilit  

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat / declarație de conformitate prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizația sanitar-veterinara de 
funcționare a agentului economic 

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Autorizatia sanitar-veterinara pentru  
unitate de transport, si fisa medical 
Pentru unitatea de transport, si fisa 
medical  personala a soferilor pe 
unitatea de transport 

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat sanitar-veterinar (pentru 
produsele de origine animala, 
ecum carne, peste, produse lactate oua 

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de inofensivitate/ aviz 
sanitar (pentru legume,fructe 

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de calitate si de provenienta a 
materiei prime (faina, 
griu). 

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de deținere a laboratorului 
atestat pentru efectuarea controlului 
permanent asupra calitații sau 
contract cu asemenea laborator. 

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului 
Bancar. 
 

prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 

(fărăTVA)* 
Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 
Produse 
de carne 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” S.R.L. 219,707.50 

Conform anunțuluide 
participare 

- - 

I.I. 
"PROZOROVSKI 

LILIAN" 
219,909.00  

Conform anunțuluide 
participare - - 

SRL BAGUETTE 
 275,023.40   

Conform anunțuluide 
participare - - 

Lotul 2 
Pește 

SRL BAGUETTE 
 36,031.30 

Conform anunțuluide 
participare + + 

I.I. 
"PROZOROVSKI 

LILIAN" 
36,031.00 

Conform anunțuluide 
participare   

Lotul 3 
Crupe  

SRL ALIM TOTAL 30,429.65 Conform anunțuluide 
participare + + 

SRL BAGUETTE 
36,471.90 

Conform anunțuluide 
participare + + 

PROZOROVSKI 
LILIAN" 30,429.00 

Conform anunțuluide 
participare   

Lotul 4 
Produse 
Lactate 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 
 

257,791.40 
Conform anunțuluide 

participare - - 

Lotul 5 
Produse 
conservate 

SRL BAGUETTE 
41,057.80  

Conform anunțuluide 
participare + + 

I.I. 
"PROZOROVSKI 

LILIAN 
41,057.00 

Conform anunțuluide 
participare   
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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 

SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 
I.I. "PROZOROVSKI LILIAN 
 SRL BAGUETTE 

Lotul nr. 1, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, 
depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţii publice, La lotul respective. 

SA Fabrica de unt din Floresti Lotul nr. 4 prin valoarea inclusă în propunerea financiară, 
depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţii publice, la lotul respectiv 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot  
11. Criteriul de atribuire aplicat:  
Preţul cel mai scăzut  
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(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 
  

Lotul 6 
Condimente 

SRL BAGUETTE 
22,422.90 

Conform anunțuluide 
participare + + 

I.I. 
"PROZOROVSKI 

LILIAN 
22,422.00 

Conform anunțuluide 
participare   

Lotul 7 Ouă SRL ALIM TOTAL 13,310.00 Conform anunțuluide 
participare + + 

I.I. 
"PROZOROVSKI 

LILIAN 
13,309.00  

Conform anunțuluide 
participare + + 

Lotul 8 
Biscuiţi 

SRL BAGUETTE 
7,368.40 

Conform anunțuluide 
participare + + 

I.I. 
"PROZOROVSKI 

LILIAN 
6,586.97 

Conform anunțuluide 
participare   

Lotul 9 
Legume, 
fructe şi 
citrice 

SRL ALIM TOTAL 164,513.85  Conform anunțuluide 
participare + + 

SRL BAGUETTE 260,222.90 Conform anunțuluide 
participare + + 

I.I. 
"PROZOROVSKI 

LILIAN 
164,712.00 

Conform anunțuluide 
participare 

+ + 

Lotul 10 
Produse de 
panificație  

SA Franzeluța  45,628.05 
Conform anunțuluide 

participare 
+ + 

SC ,,Brodetchi'' SRL 61,305.00 
Conform anunțuluide 

participare 
+ + 
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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:  

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA) 

Lotul 2 
Pește 
 

I.I. 
"PROZOROVSKI 
LILIAN  

Conform anunțului/de 
participare  

36031.00 43, 237-19 

Lotul 3 
Crupe  
 

I.I. 
"PROZOROVSKI 
LILIAN 

Conform anunțului/de 
participare  30429.00 35977.58 

Lotul 5 
Produse 
conservate 

I.I. 
"PROZOROVSKI 
LILIAN 

Conform anunțului/de 
participare  41057.00  49268.40 

Lotul 6 
Condimente 

Î.I. 
"PROZOROVSKI 
LILIAN 

Conform anunțului/de 
participare  22422.00 26906.40 

Lotul 7 Ouă Î.I. 
"PROZOROVSKI 
LILIAN 

Conform anunțului/de 
participare  13,309.00 15970.00 

Lotul 8 
Biscuiti 

Î.I. 
"PROZOROVSKI 
LILIA 

Conform anunțului/de 
participare  6,586.97 7760.20 

Lotul 9 
Legume, 
fructe şi 
citrice 

SRL ALIM 
TOTAL 

Conform anunțului/de 
participare  164,513.85 185320.00 

Lot 10 
Produse de 
panificatie 

SA Franzeluta Conform anunțului/de 
participare 

 45,628.05 49, 278.00 

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

 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. 23.09.2022 villaprodotti@mail.ru 
I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" 23.09.2022 pr.oferta@mail.ru 
SRL BAGUETTE 23.09.2022 baguette.srl@mail.ru 
SRL ALIM TOTAL 23.09.2022 alim.total@mail.ru 
SA Fabrica de unt din Floresti 23.09.2022 milkmark@inbox.ru 
SA Franzeluţa 23.09.2022 achizitiifranzeluta@mail.ru 
SC ,,Brodetchi'' SRL 23.09.2022 strut-ruslan@mail.ru 

mailto:milkmark@inbox.ru
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Mihail SCLIFOS Conducatorul Grupului de lucru 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declarii cii termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepuind cazurlle prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile pub/ice ), precum !ji cii in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptioniirii rapoartelor de monitorizare, aceastea au Jost examinate si solutionate. 
Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru pentru achizitii onfirmii corectitudinea desfdsuriirii procedurii 
de achizitie.fapt pentru care poartii riispundere conform pre derilor legate in vigoare 

Valoarea contractului 

I.I. Cu capital 138 29.09.2022 
/ 

"PROZOROVSKI autohton 1.12.2022 / 

LILIAN 

Alim Total Cu capital 139 29.09.2022 164513,85 184930,40 
autohton 1.12.2022 

SA Franzeluta Cu capital 140 29.09.2022 45,628.05 49, 278.00 
autohton 1.12.2022 

(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 TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului);pl Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achizitie incheiat: 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 mijloace electronice si/sau fax 
alin. (3) al Legii nr. 131din3 iulie 2015 D 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
privind achizitiile publice prin mijloace electronice si/sau fax o 
In cazul in care valoarea estimata a contractului D 11 zile in cazul transmiterii cornunicarii prin 
este egala sau mai mare decat pragurile mijloace electronice si/sau fax o 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din D 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
3 iulie 2015 privind achizitiile pub lice prin mijloace electronice si/sau fax o 

• 
(lnformarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile pub/ice) 

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului: 

Termende 
•·>t·.;-;;<:;§:}$//j:-: 

valabilitafo 
al 

Cod 

CPV 

·····• .Iutreprinderea: 
>G.u capital Numarul 
.<autohton/ ~i data 
Cu capital contractului/ 

mixt/iisociere/ acordului- 
~JI i;apital cadru 

strain 





























model-tip

de atribuire a co

de incheiere a

de anulare a pr

Nr. 2 din

1. Date cu privire la autoritatea contracta

2. Date cu privire la procedura de atribui

Tipul procedurii de atribuire aplicate

lfq..!gt de achizi[telepe'@td 1jfupg c a1

Tipul obiectului contractului de ach
acordului-cadru

Platforma de achizi{ii publice utilizati

Procedura a fost inclusl in planul de ach
publice a autoritlfii contractante

Anun{ de inten{ic publicat in BAP (dupti

i T'ehnici si instrumcnte specifice de atribu
I @upd ccr:)

publice

ru nSistem dinamic de

DE SE

tului de ach
lui-cadru
ii de atribui

I
tr

n

Denumirea autoritltii contractante

1007601

NumIr de telefon
Numir de fax

Adresa de internet
Persoana de contact (nunte, preruune, te.l,

rAltele:
de preluri olicitalie deschisa

icii n Lucrdri

Obiectul achiziliei
i de Culturd din s.C[rpineni r..Flinceqti

Expunerea motivului/temeiului priv
alegerea procedurii de atribuire (in

icdrii altor Droc:eduri decdt licitatia de

Procedrrra de atribuire (se va indica din
portalului guvernamental www. mt ende.r. gov.

achizitii r: e-licitatie.md:

planul de achizilii publice publicat:
. carpineni.md/planul-de-achizitii-pentru-

Link-ul:

lectronicd uCatalog electronic



3. Clarificdri

(Se va completa tn

privind documenta{ia de atri

cazul tn care au.fost solic

4. Modific5ri operate in documenta{ia de a

(Se va completa tn cazul tn care aufost oper,

5.P0n[ la termenul-limitd (data _ 24.09.2022,

Denumirea operatorului economic

6.Infbrmalii privind ofertele depuse qi doc
cdtre torii economici:

depus oferta oferlanfi:

Corina Cojocaru
Badan Igor
Alexandru Ionita
Ion Obreja
Eugeniu SCOBIOALA
Veaceslav $umutovschi

aferente DUAE prezentate de

L-
Denumire document I OafaCOl,lS

I suRvrcp
I
I

financiarl
DUAE
Garan{ia pentru ofertL

Docunrent 1

D
('Se va constwta

Se vct consmnfi
tr).ocu

Sursa de finanfare stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nAlte surse:

Valoarea estimatl (ei, fdrd TV. 341 389,10

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarifica
Expunerea succintl a rlspunsului

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

'ul de zileJ

. 16:32_),

Casabella Group
DATACONS SERVICE
SRL,,CONSTRONG.
S.R.L'VIC DAR COM'
Euro Light
Vega Total

10166000
10r 860001

057
040
727
961

le de cali

rului economic

ce constituie

'at, nu core

Docurnent n

I



(lnformay ia privind denumir e a do cument el or zentate se va
documentalia de atribuire Si se va consemna : prex,entat,
documentul afost prezentat, dar nu core, lor de

T,Informa vind co ofertel cu cerl e sol

* in cazul utilizdrii licitcgiei electronice se va
( I nfor mal i o pr iv i nd " C or e s p unde r e a c u c er in! e
tehnice" , se vo consemna prin: ,, * " tn cazul

S.Pentru elucidarea unor neclaritdti sau
cerinfele stabilite in documentafia de atri
solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n

tn conforntitate cu cerinlele din
na corespunde (in cazul cdnd

'ei finale
Ei " Core spunderea cu spe cificayiile
in ,,-" fn cazul necorespunderii)

privind corespunderea ofertei cu
ficarea pre{ului anormal de scdzut) s-a

Denumirea
operatorului

economic

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

ica prelul
e de calificare

rii Si

rrTnarea Llnor
re (inclusiv j

Operatorul economic Rezmatul rlspunsului

29.09.2022

29.09.2022

Casabella Group SRL

DATACONS SERVICE
SRL

Solic

sarcl

Solic

ND
confi

I de cheltuieli
caietului de

actualizat-

tam sd prezen
soare de garan

(anexa nr.9)
larafia privind

lul de special
nr.1 5)
LARATI E

iarilor efecti

ind

Desemnarea cistigdtorului
Casabella Group SRL 9i
perfectarea acordurilor adilionale
la contract, descalificali oferta pe
locul II, deoarece este o ofertd
neconformd.
P rczentar ea do cumentati ei
solicitate.

Denumirea operatorului economic
Casabella Group SRL

caietului de
evizul de cheltuieli conform
ini actualizat

9.Ofertanlii respinqi/descalifi cali :



Alte limitiri privind numirul de loturi care pot ofertant: findicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul

1 l.Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

icafi:

)

l2,Informalia privind factorii de evaluare
(Se va completa pentru loturile care au fost
sau cel mai bun raport calitate-cost)

'ibuite tn baza iteriilor: cel mai bun raport calitate-prey

I 3.Reevaluarea ofertelor:
(Se va contpleta tn cazul in care ofertele aufc

l4.in urma examindri, evalu6rii qi co
decis:

in cadrul procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului de achizilie public5/,

Pre{ul total
(inclusiv
TVA

285221,19

Anularea procedurii de achizilie publicd:

fntemeiul art. 7l alin. lit

Denumire factorul I
Denumire factorul n

l)enumirea operatorului
Denumire factorul I

Motivul reevalulrii oI'ertelor

i ofertelor

ului-cadru:

Denumirea
lotului

Dcnumirea
operatorului

economic
DATACONS
SERVICE
SRL

Argumentare:

atribuite

loturi:



I 5.lnformarea operatorilor economici des deciziile

Denumirea operatorului
economic

Da a transmiterii Modalitatea de transmitere

DATACONS SERVICE
SRL

0s.10.2022 Poqta electronicl

( Infor mar e a op e r at or i I or e c o nom i c i imp I i c a! i
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate c
achizifiile publice)

l6.Termenul de aqteptare pentru incheiere

t procedura de
prevederile art,

. contractului:

rtribuire despre deciziile grupului de lucru
3l al Legii nr. I3I din 3 iulie 2015 privina

In cazul in care valoarea estimatd a contractr
este mai micl decdt pragurile prevdzute la at

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 pri'
achiziliile publice

lui
,.2
ind

16 zll
miiloac

' 
in cazul transmiterii comunicdrii prin

: electronice si/sau fax n
J11 z
prin mi

le in cazul netransmiterii comunicdrii
loace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractr
este egala sau mai mare dec6t pragurile
previzute la art. 2 abn. (3) al Legii nr. 13 I d
iulie 2015 privind achiziliile publice

lui

n3

Z 112
miiloac

le in cazul transmiterii comuniclrii prin
: electronice gi/sau fax I

Afiz
prin mi

le in cazul netransmiterii comunicdrii
loace electronice Ei/sau fax o

(Selecta{i termenul de asteptare respectat.
2015 privind achiziliile publice, inclusiv
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Cal,

I 7. Contractul de achrzitrel acordul-cadru

:ulareo termen(
,menelor de a4

ea Termenului)

:heiat:

'or prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iulie
eptare, se efectueazd in conformitate cu
il Codului Civil al Republicii Moldova).

Denumirea
operatorului

economic

Intr
epri
nder
ea:
Cu

capit
al

auto
hton

Cu
capit

al
mixt
/asoc
iere/
Cu

capit
al

strii
n

Numlrul
gi data

contractului
acordului-cad ,u

Cod
CPV

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

DATACONS
SERVICE
SRL

70
14.10.2 t22

4500
0000

-7

237684,33 285221,19
31.12.2022

de lucru pentru achizilii:

fnrl TVA inclusiv
TVA



l S.Informalia privind achizilii publice d le (achizilii
cazul in care la procedura de achizilie aufost apl
contract/controcte lot/loturi pentru au

Prin prezento clare de senmii, grupul de declard cd
contractul tti/contraclelor indicote a fost respectot (t

(rubrica dqtd se completeazd doar tn
criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
criterii de durabilitate):

(indicasi suma cu TVA)

de oq;teptare pentru tncheiereu
previizute de art. 32 alin. (3) al Legii nr" l3 l
depunerii contesto(iilor $/sau recep(ionririiclin 3 iulie 2015 prit'ind ocltizitiile publice ),

rapoartelor de monitorizare, oceostet aufost
st ca tn

s,

Prin prezenta dore de seunrd, grupul rle lucru achizitrii a.trectit rulinea desfiS uriirii procedurii de
achizilie, fapl penlru care poartri rdspundere conft prevederilor tn vlgoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achi

Zaporojanu Victor_
(Nume, Prenume)

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

rabile (achizi

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate c
durabilitate (lei MD):

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

Criteriul de atribuire pentru lotulfloturile
aplicate criterii de durabilitate:

care au fost Prelul cel mai scdzut I
Coshil cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel o

Cel nwi bun raport calitate-cost a

ffi

(DA/NU)

acte a
rii de

t aplicate criter

flu
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DARE DE SEAMA 

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

Nr. DS-42/2022 din 17.10.2022 

1. Date cu privire la aul toritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante DGASSPF a Primariei mun. Balji 
Localitate mun. Balti 
IDNO DGASSPF -1008601000031 
Adresa mun.Balfi, piata Independentei, 1 
Numar de telefon 0231 -63405(DGASSPF);0231 - 54622, 0231-54623 

Numar de fax 0231-63405 

E-mail oficial serviciulachizitiipublice(a),£maiI.com 
sectia(2)mail.ru 

Adresa de internet www.balti.md 

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

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

2. Date cu privire a procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prefuri 

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

Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Obiectul achizitiei Servicii hoteliere pentru refugiatipe perioada 
lunii septembrie 2022, conform necesitatilor 

DGASSPF a Primariei mun. Balti 
Cod CPV 55100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafia deschisa) 

In temeiul prevederilor Hotaririi Parlamentului 
nr. 41/2022 privind declararea starii de urgenfa, 
pet. 19 din Dispozifia nr.l din 24.02.2022 a 
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a RM§i pet.9 
al Regulamentului cu privire la organizarea 
funcfionarea Ministerului Muncii Protecfiei 
Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis 
Ordinul Ministerului Muncii $i Protecfiei Sociale al 
RM nr. 21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate 
Regulamentul de organizare $i funcfionare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiafi 
§i normele de personal p cheltuieli pentru Centrul 
de plasament temporar a refugiafilor. 

Prin Ordinul nr. 43 din 03.03.2022 emis de 
Agenfia Nafionala Asisten(a Sociala a fost aprobata 
crearea Centrului de plasament temporar pentru 
refugiafi in mun.Balfi, str. M. Sado veanu, nr.l 
(Intreprinderea Municipals "Hotelul "Balfi") cu 
capacitatea de 80 de locuri. 

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de 

1 
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Agenfia Nafionala Asistenta Sociala a fost majorata 
capacitatea Centrului de plasament temporar 
pentru refugiafi in mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, 
nr. 1 (Intreprinderea Municipala "Hotelul "Balfi") 
de la 80 de locuri la 130 locuri. 

In baza celor expuse in scopul respectarii 
cadrului legislativ din domeniul achizifiilor publice, 
a fost selectata procedura de negociere fara 
publicare, in conformitate cu prevederile art.56 
alin.(l) lit.b) din Legea 131/2015 §i pet. 128 alin.2) 
din HG 599/2020. 

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

Nr: -Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md) Link-ul: -

Data publicarii: -
Platforma de achizifii publice utilizata • achizitii.md; • e-licitatie.md; • yptender.md 
Procedura a fost inclusa in planul de achizi{ii 
publice a autoritatii contractante 

0 Da n N u Procedura a fost inclusa in planul de achizi{ii 
publice a autoritatii contractante Link-ul catre planul de achizifii publice publicat: 

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-
anual 

Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) 
Link-ul: -

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru DSistem dinamic de achizi|ie 
•Licitafie electronica nCatalog electronic 

Sursa de finanfare •Buget de stat; nBuget CNAM; aBuget CNAS; 
•Surse externe; IZI Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 889 553,92 lei fara TVA 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari) 

Data solicitarii clariflcarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clariflcare -

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documenta|ia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari) 

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

-[Indicafi sursa utilizata «;i data publicarii] 

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

-[Indicafi numarul de zilej 

5. Pana la termenul-limita (data 17/10/2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 

IDNO 
Asocia{ii/ 

administratorii 

1 IM „Hotelul "Balfi" 1002602004012 PANCIUC SVETLANA 
[administrator] 
Consiliul municipal Balti (100.0%) 

2 
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6. I n f o r m a l privind ofertele depuse $i documentele de calificare §i aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document IM „Hotelul "Balfi" 
Documentele ce constituie oferta 
(Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnica prezentat 

Propunerea financiara prezentat 

DUAE prezentat 
Documente de calificare 

Se va consmna prin: prezentat 
neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat 

DECLARAJIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 

prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Autorizajia de funcfionare prezentat 

DECLARAJIA privind confirmarea identitafii 
beneficiarilor efectivi neincadrarea acestora in situa{ia 
condamnarii pentru participarea la activitafi ale unei 
organ izajii sau grupari criminate, pentru coruptie, frauda 
§i/sau spalare de bani 

prezentat 

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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pretul ofertei 
( f M TV A)* 

Cantitate $i 
unitate de 

mSsuri 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

Servicii hoteliere pentru 
refugiati pe perioada 
lunii septembrie 2022, 
conform necesitatilor 
DGASSPF a Primariei 
mun. Balti 

IM „Hotelul 
"Balfi" 

889 553,92 1 serviciu + + 

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale 
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " $i "Corespunderea cu specifica{iile 
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii ^i prin „ - " in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului 
anormal de scazut) s-a solicitat: 

Data solicit2rii Opera torul 
economic 

Informafia solicitate Rezmatul riispunsului 
operatorului economic 

- - - -

3 



9. Ofertanfii respin§i/descalifica|i: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificarii 

- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot El 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Pre|ul eel mai scazut El 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre| • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 
Denumirea o peratorului economic Total 

- - -

- - - -

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

A 

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

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
unitate 

de 
masura 

Pretul unitar 
(fara TV A) 

Pre{ul total 
(fara TV A) 

Preful total 
(inclusiv 

T V A) 

Servicii hoteliere pentru 
refugiati pe perioada lunii 
septembrie 2022, conform 
necesitatilor DGASSPF a 
Primariei mun. Balti 

IM „Hotelul 
"Balti" 

1 serviciu 889 553,92 889 553,92 942 927,16 
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Comentariu: Lotul este atribuit conform criteriului "cel mai mic pref". 

Operatorul economic a prezentat toate documetele solicitate in Anunful de participare, pe care 
este aplicata semnatura §i §tampila. Preful ofertei este rezonabil, in corespundere cu cerinjele inaintate. 

Preful maxim al cazarii - 257,56 lei cu TVA pentru 1 persoana (1 zi - 24 ore). 
In centru se cazeaza persoane refugiate in baza cererii depuse, pentru o perioada care nu poate fi 

mai mare de 3 luni de zile. Trierea persoanelor este efectuata de celula de criza din incinta IM "Hotelul 
"Balti". 

Centrul de plasament temporar pentru refugiati va prezenta zilnic rapoarte privind numarul 
persoanelor cazate. 

Termenii §i conditiile de prestare/executare solicitati: pe parcursul lunii septembrie anul 2022, 
la adresa IM "Hotel "Balti". Termenul de valabilitate a contractului: pina la 30.11.2022, 

Anularea procedurii de achizitie publica: 
In temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_. 
Argumentare: -

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

IM „Hotelul "Balti" 17 .10 .2022 e-mail: hotelbalti@mail.ru 

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

16. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Selectafi termenul de afteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile 
TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) art.32 privind incheierea contractului de achizifie 
publica este facultativa in urmatorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizifii publice 
urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fast singurul ofertantla procedura de 
atribuire §i nu exista alfi operatori economici implicafi in respectiva procedura de atribuire; 

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat: 
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Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Num3rul 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Num3rul 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

fara TVA inclusiv 
TVA 

IM „Hotelul 
"Balti" 

Cu capital 
autohton 

56 17.10.2022 55100000-1 889 553,92 942 927,16 30.11.2022 

18. Informajia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fost aplicate criterii de 
durabilitate $i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile 
(achizitii verzi)? 

NU 

Valoarea de achizijie 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: 

Preful eel mai scazut • 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de a$teptare 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 ca in cazul 
depunerii contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate 
fi solutionate. 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizijii confirma corectitudinea 
desfa$urarii procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legate 
in vigoare. 
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DARE DE SEAMA 

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

Nr. PS-43/2022 din 17.10.2022 

1. uate cu privire ia aui 
Pemimirea autoritatii contractante 

Ulliaica i«uuavmui». 
DGASSPF a Primariei mun. Bal̂ i 

Localitate mun. Balti 

IDNO DGASSPF -1008601000031 

Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1 

Numar de telefon 
0231-63405(DGASSPF);0231- 54622, 0231-54623 

Nnmar de fax 0231-63405 

E-mail oficial serviciulachizitiiDublice(a)email.com E-mail oficial 
sectia(a)mail.ru 

Adresa de internet www.balti.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Liliana Ceremu? , tel. 023154622 
mail) 

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

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

Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Obiectul achizitiei Servicii hoteliere pentru refugiatipe perioada 
lunii octombrie 2022, conform necesitatilor 

DGASSPF a Primariei mun. Balti 

Cod CPV 55100000-1 

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafia deschisa) 

In temeiul prevederilor Hotaririi Parlamentului 
nr.41/2022 privind declararea starii de urgenfa, 
pet. 19 din Dispozifia nr.l din 24.02.2022 a 
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a RM pet.9 
al Regulamentului cu privire la organizarea $i 
funcfionarea Ministerului Muncii Protecfiei 
Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis 
Ordinul Ministerului Muncii Protecfiei Sociale al 
RM nr.21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate 
Regulamentul de organizare funcfionare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiafi 
§i normele de personal §i cheltuieli pentru Centrul 
de plasament temporar a refugiafilor. 

Prin Ordinul nr. 43 din 03.03.2022 emis de 
Agenfia Nafionala Asistenfa Sociala a fost aprobata 
crearea Centrului de plasament temporar pentru 
refugiafi in mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, nr.l 
(intreprinderea Municipala "Hotelul "Balti") cu 
capacitatea de 80 de locuri. 

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de 
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Agentia Nafionala Asistenfa Sociala a fost majorata 
capacitatea Centrului de plasament temporar 
pentru refugiafi in mun.Bdlfi, str.M.Sadoveanu, 
nr.I (intreprinderea Municipals "Hotelul "Balfi") 
de la 80 de locuri la 130 locuri. 

In baza celor expuse §i in scopul respectarn 
cadrului legislativ din domeniul achizifiilor publice, 
a fost selectata procedura de negociere fara 
publicare, in conformitate cu prevederile art.56 
alin.(l) lit.b) din Legea 131/2015 §i pct.128 alin.2) 
din HG 599/2020. 

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

Platforma de achizitii publice utilizata 

Nr: 
Link-ul: -
Data publicarii: -
• achizitii.md; • e-licitatie.md; • yptender.md 

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autorita|ii contractante 

0 D a DNU 
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
http://balti.md/transDarenta/achizitii-Publice/planul-

anual 

Anunt de intense publicat In BAP (dupa caz) 

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 

Data: -

(A '•L 

Link-ul 
•Acord-cadru nSistem dinamic de achizifie 
•Licitatie electronica pCatalog electronic upa < 

Sursa de Unaware •Buget de stat; nBuget CNAM; oBuget 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

CNAS 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 979 209,40 lei fara TVA 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificari) 

Data solicitarii clarificarilor 
Denumirea operatorului economic 
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare 
Expunerea succinta a raspunsului 
Data transmiterii 

4. Modificari operate in documenta|ia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificari) 

Rezumatul modificarilor 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

Nu au fost operate modificari 
-[Indicati sursa utilizata §i data publicarii] 

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

-[Indicafi numarul de zile] 

5. Pana la termenul-limita (data 17/10/2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant: 
Nr. 

3. rana ia ici uicnurmun« y * 
Denumirea operatorului 

economic 

IDNO 
Asocia^ii/ 

administratorii 

1 iM „Hotelul "Balti" 1002602004012 PANCIUC SVETLANA 
[administrator] 
Consiliul municipal Balti (100.0%) 
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6. Informal privind ofertele depuse $i documented de calificare §i aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

iM ,,Hotelul "Balfi" 

Propunerea tehnica 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde) 
prezentat 
prezentat Propunerea financiara 

DUAE 
prezentat 

Documente de calificare 
Se va consmna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat 

DECLARATIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8) 

prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Autorizafia de funcfionare prezentat 

DECLARAJIA privind confirmarea i d e n t i t y 
beneficiarilor efectivi §i neincadrarea acestora Tn situafia 
condamnarii pentru participarea la ac t iv i ty ale unei 
organizafii sau grupari criminale, pentru coruptie, frauda 
§i/sau spalare de bani 

prezentat 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele du 
documentafia de atribuire §i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 
X. 

Denumirea lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Preful ofertei 
(ftra TV A)* 

Cantitate §i 
unitate de 

m3sur3 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu speciflcatiile 

tehnice 

Servicii hoteliere pentru 
refugiati pe perioada 
lunii octombrie 2022, 
conform necesitatilor 
DGASSPF a Primariei 
mun. Balti 

iM „Hotelul 
"Balfi" 

979 209,40 1 servic iu + + 

* in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale 
(Informafiaprivind "Corespunderea cu cerinfele de calificare" "Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii ^i prin „ -" in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului 
anormal de scazut) s-a solicitat: 

Data solicit£rii Operatorul 
economic 

Informafia solicitata RezmatuI raspunsului 
operatorului economic 

- - -
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Motivul respingerii/descalificarii Denumirea operatorului 
economic 

9. Ofertanjii respin§i/descalificati: 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 

S S S d numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: .-_ 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

dn cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se 
indica toate criteriile de atribuire aplicate ?i denumirea loturilor aferente) 

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicaji NU SE APLICA: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea o peratorului economic Total 

- -
-

-
- - -

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

in urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atrihiiirpa m n t r a c t u l u i de achizitie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
§i unitate 

de 
masura 

Pretul unitar 
(fara TV A) 

Pretul total 
(fara TV A) 

Pretul total 
(inclusiv 

TV A) 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Preful unitar 
(fara TVA) 

Pretul total 
(fara TVA) 

Pretul total 
(inclusiv 

TVA) 

Servicii hoteliere pentru 
refugiati pe perioada lunii 
octombrie 2022, conform 
necesitatilor DGASSPF a 
Primariei mun. Balti 

I M „Hotelul 
"Balti" 

1 serviciu 979 209,40 979 209,40 1 037 966,80 

Operatorul economic a prezentat toate documetele solicitate in Anunful de participate, pe care 
este aplicata semnatura §i ?tampila. Pretul ofertei este rezonabil, in corespundere cu cenntele inaintate. 

Pretul maxim al cazarii - 257,56 lei cu TVA pentru 1 persoana (1 zi - 24 ore). 
In centra se cazeaza persoane refiigiate in baza cererii depuse, pentru o penoada care nu poate li 

mai mare de 3 luni de zile. Trierea persoanelor este efectuata de celula de criza dm incinta IM Hotelul 

"Balti" 
Central de plasament temporar pentru refugiaU va prezenta zilnic rapoarte privind numarul 

persoanelor cazate. / m* 
Termenii §i condo le de prestare/executare solicitor, pe parcursul lunu octombrie anul 2022, 

la adresa IM "Hotel "Balti". 
Termenul de valabilitate a contractului: pina la 31.12.2022, 

Anularea procedurii de achizifie publica: 
in temeiul art. 71 alin. lit _-_. 
Argumentare: _-

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

IM „Hotelul "Balti" 1 7 . 1 0 . 2 0 2 2 e-mail: hotelbalti(®mail.ru 

(Injormarea operaioruor ecunurruui im^u^i »« ^ ^ • - —i— or 
pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice) 

16. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

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

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

in cazul in care valoarea estimata a contractului este mai 
mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice • 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 

mijloace electronice ^i/sau fax • 
in cazul in care valoarea estimata a contractului este egala 
sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice 

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

in cazul in care valoarea estimata a contractului este egala 
sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice • 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 

mijloace electronice §i/sau fax • 
(Selecta(i termenul de a$teptare respectat. ^aicuiarea lermeneiur ^rcvu^uic ue •—•«< — r -
achizifiile publice, inclusiv a termenelor de afteptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULU1IV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) art. 32 privind incheierea contractului de achizifie 
publica este facultativa in urmatorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizifii publice 
urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fast singurul ofertantla procedura de 
atribuire ?i nu exista al(i operatori economici implicafi in respectiva procedura de atribuire; 
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17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Num3rul 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Num3rul 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

f3rS TVA 
inclusiv 

TVA 

IM „Hotelul 
"Balti" 

Cu capital 
autohton 

57 17.10.2022 55100000-1 979 209,40 1 037 966,80 31.12.2022 

18. I n f o r m a l privind achizitii publice durabile (achizifi. verz.) (rubnca data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de 
durabilitate §i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aphcate 
criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile 
farhi/.itii vei"7.i)? 

NU 

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

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate: 
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Pretul eel mai scazut • 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declara ca termenul de a$teptare pentru 
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 
32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiUe publice ), precum ca in cazul 
depunerii contestatiilor ?i/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate 

solutionate. 
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea 

desfasurarii procedurii de achizifie, fapt pentru care poartd raspundere conform prevederilor legate 
in vigoare. 
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DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-27/2022/001 din 18.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante DGASSPF a Primariei mun. Balfi 
Localitate mun. Balfi 
IDNO DGASSPF -1008601000031 
Adresa mun.Balfi, piata Independen^ei, 1 
Numar de telefon 0231-63405 (DGASSPF); 0231- 54622, 0231-54623 
Numar de fax 0231-63405 
E-mail oflcial serviciulachizitiipublice^gmail.com E-mail oflcial 

sectia(5)mail.ru 
Adresa de internet www.balti.md 

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

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

II. Date cu privire la procedura de achizifie: 
Tipul procedurii de achizifie • Cererea ofertelor de prejuri 

•Licita^ie deschisa 0Altele: [NFPJ 
Obiectul achizitiei Servicii hoteliere pentru refugiatipe perioada lunii 

august 2022, conform necesitatilor DGASSPF a 
Primariei mun. Balti 

Cod CPV 55100000-1 
Valoarea estimata a achizitiei 979 209,40 lei fara TV A 

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md) 

Nr:-Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md) 

Link:-

Data publicarii anuntului de participare -

Data (datele) §i referinfa (referinfele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul 
Oflcial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se refera 
anuntul respectiv (dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizijie/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 
Contractul de achizifie/acordul-cadru se refera 
la un proiect §i/sau program flnanfat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 Da • 

Sursa de flnanfare Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
Alte surse: Bugetul local 

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

16.08.2022 
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Denumirea operatorului economic fM „Hotelul "Balti" 
Nr. §i data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Nr:51 Nr. §i data contractului de achizifie/acordului-
cadru Data: 16.08.2022 
Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru 

Fara TV A: 979 209,40 Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru Inclusiv TV A: 1 037 966,80 
Termen de valabilitate 31.10.2022 
Termen de execute august, 2022 

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate: 
Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului 0 

Majorarea valorii contractului • 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare • 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicafi] 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7), pet. 4 din Legea 131/15 
Cre§terea pre{ului in urma modificarii (dupa 
caz) 

-

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

-

Alte informatii relevante -

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

in temeiul prevederilor Hotaririi Parlamentului nr.41/2022 privind declararea starii de 
urgenfa, pet. 19 din Dispozifia nr.l din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situafii Excepfionale a RM 
fi pet. 9 al Regulamentului cu privire la organizarea fi funcfionarea Ministerului Muncii fi 
Protecfiei Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis Ordinul Ministerului Muncii fi 
Protecfiei Sociale al RM nr. 21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate Regulamentul de 
organizare fi funcfionare a Centrului de plasament temporar pentru refugiafi §i normele de 
personal fi cheltuieli pentru Centrul de plasament temporar a refugiafilor. 

Prin Ordinul nr. 43 din 03.03.2022 emis de Agenfia Nafionala Asistenfa Sociala a fost 
aprobata crearea Centrului de plasament temporar pentru refugiafi in mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, 
nr.l (Intreprinderea Municipals "Hotelul "Balji") cu capacitatea de 80 de locuri. 

Prin Ordinul nr. 87 din 07.03.2022 emis de Agenfia Nafionala Asistenfa Sociala a fost 
majorata capacitatea Centrului de plasament temporar pentru refugiafi in mun.Balfi, 
str.M.Sadoveanu, nr.l (intreprinderea Municipals "Hotelul "Balji") de la 80 de locuri la 130 
locuri. 

in baza celor expuse in scopul respectarii cadrului legislativ din domeniul achizifiilor 
publice, a fost selectata procedura de negociere fara publicare, in conformitate cu prevederile 
art56 alin.(l) lit.b) din Legea 131/2015 §ipet. 128 alin.2) din HG 599/2020. 

A 

In urma procedurii de NFP din 16.08.2022 de achizijionare a Serviciilor hoteliere pentru 
refugiafi pe perioada lunii august 2022, conform necesitafilor DGASSPF a Primariei num. 
Balti, a fost incheiat contractul de achizifie publica nr.51 din 16.08.2022, cu agentul economic iM 
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„Hotelul "Balji", in suma de 1 037 966,80 lei cu TV A, cu termen de valabilitate pina la 
31.10.2022. 

in centru se cazeaza persoane refugiate in baza cererii depuse, pentru o perioada care nu 
poate fi mai mare de 3 luni de zile. Numarul maxim de persoane cazate pe zi este de 130. 

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

Pe data de 18 octombrie 2022, a fost examinata adresarea nr.0107/1250 din 17.10.2022, prin 
care grupul de lucru este informat despre faptul ca in luna august numarul de persoane cazate a 
fost mai mic cu 156 persoane decit eel planificat, de aceea se solicita mic§orarea valorii 
contractului nr.51 din 16.08.2022 cu -40179,36 lei cu TVA. 

VII. Rezultatele examinarii: 

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru 
a fost incheiat acordul aditional privind mic§orarea valorii contractului nr. 51 din 16.08.2022 cu 
-40179,36 lei cu TVA. 

Denumire operator 
economic 

— * — -

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ Nr. §i data acordului 

aditional 

Valoarea modificarilor 
(dupa caz) 

Denumire operator 
economic Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Nr. §i data acordului 
aditional 

Fara TVA Inclusiv TVA 

IM „Hotelul 
"Balti" 

Cu capital 
autohton 

1 18.10.2022 -37 905,06 -40179,36 

Vicepre§edintele grupului de lucru: 

Ghenadie $MULSCHII 
(Nume, Prenume) 

AgertfiaAchizifii Publice: mun. Chifiriau, ?os. Hince^ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov. md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chifinau, bd. §tefan eel Mare fi Sfant, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652;fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publicc 
(Ajustarc) 

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1 6 173562 12352-3 din 13 .09 .2022 

I. Date cu rivire la autoritatea contractanta: 
Den um irea au to rita ii con tracta n te l -.S- .-,-,A- c-1 m- i n- ,-. s-tr_a_1_ia_c_lc_ S_ta_t_i_1 _D_r_u_m_1_1 r- i-lo-r-,,- - - ---, 

Localitate MD 2004, mun . Chi inau, RM 
IDNO I 003600023559 
Adresa mun . Ch i$ina u. sir. Bucuriei , 12 a 
Numar de telefon 022 212296 
Numar de fax 022 746249 
E-mail oficial ach izitii a asd.mcl 
Adresa de internet www.asd.rn cl 
Persoana de contact Viori ca Ursu 

roccdura de achizi ic: 

Obiectul achizitiei 

Cod CPV 
Valoarea estimata a achizi iei 

Lic italie )Ublica 
Lucrl'iri de reparatie a imbracamintci rutierc pe 
drumul G27 R7-Chctrosu-Moara de Piatrii
C ubolta-H.13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-
km 31,0 
45233142-6 
29 401 000,00 -----------------! 
Nr: ~cd s-b3wdp l-MD-1 6 17356212352 Nr. ~i link-ul proceclurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www. mtender. gov.md) ht I ps ://m tender.gov .111d/teod ers/9cd5-b3 \\'clQ.L:._M D-

1----------------------r~J=6=11.Jl§l 123 52 '?1n b=co111 rnc 1 -ll.Q..\k_~ 

Data (datele) ~i referinta (rcferintclc) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privincl proiectul (proiectcle) 
la care se refcra anuntul rcspectiv (dupcl caz) 

02.04.2021 

III. Date cu rivire la contractul de achizi ic/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achizitic/acorclului-cadru 

Contractul de achizitie/acordul-cadru sc rcfcra 
la un proiect ~i/sau program finantat din fonduri 
ale Uniunii Euro ene 

IJ un uri u Servici i o 

Nu o Da o 

Lucrari o 

Su rs a de fin an tare Alie surse: Programul pri vind repa r1i zarea mijl oace lor 
fond ului ru ticr pentru drumuri publi ce na\ional e 

Data deciziei de atribuirc a contractului de 
achizitie/ acordului-cadru 

04.0:i.202 1 

1------'~----------------;-~- - ------------------i 
Denumirea o eratorului economic S.C."Dromas-Cons" S.R.L. 1-----------------------; 
Nr. ~i data contractului de achizitic/acordului- Nr: 06-1 4/ 11 7 
cadru Data: I J .05.202 I 
Valoarea contractului de achizitic/acordului- ,__1:_a1_·a_·1_·v_ A_:_2_2_3_9_5_7_4_1._5_0 __________ __. 
cadru lncl usiv TVA : 26 874 889,80 
Termen de valabilitate Pf111a la recc ti a lin ala 
Termen de executie JO Decembrie 2022 

IV. Date cu rivire la modificarilc ncccsarc a Ii crcctuatc: 
Ti ul modilicarilor -~ju s !_l!£Ca valorii contractului o ________ , 
Tcmciul juridic - Legeu nr. 131 din 03 .0 1. 2015 privind achi:!i(ii/e 

1711blice, art. 76 (7) : 
- Hotcircirea G111•ern11/ui nr. 1129 din 21 .11:201 8, cap. 
I 11. 



-Ordin11! 11r. 12012022 ol Ministeru!ui !nfrostructuri i 
si De::Fo!tiirii Regj_ona/e 

Cresterea pretului in unna modifidirii (1111 se aplic(1 l 
Modificarea anterioara a contractului de Acord adifionul nr. l din 2fUJ./.2022 cu privire la 
achizitii publice/acordului-caclru (dupa caz) rnic~orarea valorii contractului. 

Acord odi(ional nr.2 din 04.0fU022 cu privire la 
rnicsorarea valorii contractului. 

Alte informatii relevante -

V. Dcscricrea achizitici inaintc ~i du pa modificarc: 
Contractul de achizitie incheiat este in proces de executie. 

VI. Descrierea circumstantelor care au fi'icut ncccsara modificllrca: 
Jn confonnitate cu Regularnentul privind ajustarea periodic!\ a valorii contractelor de achizitii publice cu 
executare continua, incheiate pe un termen mai mare de un an. aprobat prin HG nr. I 129/2018 ~i Ordinul 
Ministerului lnfrastructurii ~i Dezvoltarii Regionale nr. 120/2022 cu privire la aprobarea rnodalitatii de 
calcul a coeficientilor din formula actualizi\rii pretului componentelor pretului de cost la ajustarea valorii 
contractului de achizitie publicii de lucrari. incheiat pe 11n termen mai mare de un an. Antreprenorul a 
solicitat prin dernersul Nr. 222 din OJ .09.2022, ajustarca valorii contractului in baza actualizi\rii preturilor 
de cost, anexand in acest sens procesul verbal cu calculul efectuat in baza actualizarii preturilor 
com ponentelor pre tu Jui de cost pot riv it form u lei stabi Ii te la p1111ctu I 3 I din Regu lament. pentru toate 
lucrarile receptionate de catre bcneficiar (proces-verbal nr. I din iunie 2022), prin care argumenteaza 
necesitatea ajustiirii valorii contractului nr. 06-14/ 117 din 13.05.2021, cu o valoare ce constituie: + 
3 343 848,00 lei. 

Ca urmare a exam inari i sol icitiiri i de aj ustare a va lori i contractu 1 ui depuse de S .C. "Dromas-Cons" 
S.R.L. ~i constatiirii intrunirii cumulative de catre S.C."Dromas-Cons" S.R.L. a cerintelor indicate la pct. 
22 din Regulamentul privind ajustarea periodica a valorii contractclor de achizitii publice cu executare 
continua, incheiate pe un term en mai mare de un an . nprnbat prin I IG nr. 1129/2018. prccum ~i In 
conformitate cu modalitatea de calcul al coeficien\ilor din formula actuali zarii pre\urilor componentelor 
pretului de cost bazata pe actualizarea prcturilor la matcriale de construe\ ii ~i carburan\i. pre\ azute in 
Ordinul nr.120/2022, grupul de lucru considera intemeiata solicitarea de ajustare a valorii contractului ~i 

respectiv stabile~te necesitatea operari i mod iticari !or in part ea va lori i contractu I u i de antrepriza. pr in 
ajustarea acesteia in baza actualizarii preturilor de cost (cap.Ill din Regulamentul indicat). corespunzator 
calculelor indicate in procesul verbal (sc ancxeaza), intocmit de catre IS ,.Admini stra\ia de Stat a 
Drumurilor", care au fost efectuate pentru toate lucrarilc rccep\ionatc de ciitre beneficiar (proces-verbal nr. 
I din iunie 2022), in valoare totala de: + 3 343 848,00 lei. 

1. lnformatii de baza cu privire Ill calculul cocficientul de actualizarc (Va), extrasc din 
calculul anexat. 

' Procesului Verbal 
Critcrii Nr. I di11 iunie 2022 

Valoarea Procesului Verbal (inclusiv TVA) 6 326 888,40 lei 
Valoarea lucrarilor executate in preturile ofertei adjudccatc. fi\ra TVA. fara 
cheltuieli !imitate $i fara valoarea manoperei (L) .t 645 907 ,09 lei 
Valoarea/ponderea care reprezintii pattea neactualizabila din valoarea 38 286,92 lei 
lucrarilor executate (av) 0,008241 

Valoarea/ponderea materialelor de constructi i, selectate pentru aj us tare ( c) 
4 218 542,8.t lei 

0,908013 
Valoarea/ponderea uti lajelor sau mecan ismelor pentru constructi i selectat 389 077 ,33 lei 
pentru aj ustare (cl) 0,083746 

Ponderea actualizata a materialelor de constructii selcctatc (C) 1,4783 

Ponderea actualizata a utilajelo1: sau selectate (0) 0,1] 32.t 

Coeficientul de actualizare (Va) obtinut ~i justiticat prin calculul anexat 1,59978.t 

2 



2 p .. I I . rezentarea va or11 le a.1ustarc, ct 

Valoarea lucriirilor executate 'in preturile ofertei adjuclecate, farii TVA. tarii 
cheltuieli !imitate ~i rarii valoarea manoperei 4 645 907,09 

Valoarea de ajustare 59,9784% 2 786540,00 

TVA 20% 557 308,00 

Total (valoarea de ajustare cu TV A ) 3 343 848,00 
Moclalitatea de ajustare a valorii contractului In bazfl actuali1arii pre\u1·iior de cost. nu poate Ii modificata pe 
durata executarii prezentului contract. 

VTT. Rezultatele examinarii: 
in rezultatul examinarii necesitatii de moditicare a contractului de achi zi\ ie s-a decis lncheierea acordului 
adi\ional nr. 3 din 12.09.2022 privind stabilirea modalita\ii de ajustare a valorii contractului $i ajustarea valorii 
contractului. 

Denumire operator 
economic 

S.C."Dromas-Cons" S.R.L. 

Conducatorul grupului de lucru: 
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DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 91 din 19.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022 20-52-67
Număr de fax 022 20-52-67
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

| e-mail)
Cadelnic Natalia, 022 20-52-67, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate

VCererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă □ Altele:

Procedura de achiziţie repetată
(după caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/ acordului-cadru

Bunuri V Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Hîrtiei A4
Cod CPV 30197600-2
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: ocds-b3wdpl-MD-l663068992003

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063567/lot/l 1600145/
Data publicării: 13 sept 2022. 14:34

Platforma de achiziţii publice 
utilizată

\  achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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 □ 
Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse 
externe; V Alte surse: surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 350000

1
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 23.09.2022, ora 15:00), au depus oferte 2 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Administratorii
1. ’’CARTNORD PAPER" S.R.L. 1019600044584 Vitali Erulevici
2. „Rădop-Opt" S.R.L. 1003600050218 Nicolai Perşin

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

Denumire document

Denumirea operatorului 
economic

’’CARTNORD
PAPER"

S.R.L.

„Rădop-
Opt"

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

Cererea de participare prezentat prezentat
Propunerea tehnică prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat prezentat

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

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Situaţiile financiare prezentat prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat prezentat
Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, 
eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerinţelor IF RM)

prezentat prezentat

Certificat de la producător, cu descrierea parametrilor tehnici prezentat prezentat
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Declaraţia privind asigurarea livrării, descărcării şi depozitării bunurilor 
la sediul indicat de către cumpărător.

prezentat prezentat

Cerinţe suplimentare pentru OE (La solicitarea beneficiarului vor fi prezentate 
mostre în termen de 2 zile lucrătoare)

prezentat prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei

(fără
TVA)*

Cantitate
Şi

unitate de 

măsură)

Corespund.
cu

cerinţele de 
calificare

Corespund.

cu
specificaţiile

tehnice

Hârtie A 4

’’CARTNORD 
PAPER” S.R.L.

340000,00

4000 buc

+ +

„Rădop-Opt”
S.R.L. 420000,00

+ +

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ”Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

29.09.2022 ’’CARTNORD 
PAPER” S.R.L.

de a prezenta mostră identică cu 
descrierea din Anunţul de 
participare pentru Hârtie A 4

Mostra a fost prezentată

29.09.2022 ,Rădop-Opt” S.R.L. de a prezenta mostră identică cu 
descrierea din Anunţul de 
participare pentru Hârtie A 4

Mostra a fost prezentată

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
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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)

/ —v 12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

r
14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate şi 

unitate de 

măsură

Preţul 
unitar 

(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Hârtie A 4 ’’CARTNORD 
PAPER-’ S.R.L. 4000 buc 85,00 340000,00

TOTAL 340000,00

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

’’CARTNORD PAPER” S.R.L. 12.10.2022 e-mail
„Rădop-Opt” S.R.L. 12.10.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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 TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie încheiat:

Denumirea
operatorulu

i
economic

Numărul 
şi data 

contractulu 
i

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractuluiFără TVA (lei) Inclusiv TVA

’’CARTNO
RD

PAPER”
S.R.L.

Nr.91 din 
19.10.2022 30197

600-2 340000,00 408000,00 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 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)
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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 □

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: Olga Cemeţchi



DARE DE SEAMA

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

Nr. 11 din 18.10.2022
toitatea contractanti:

Dat dura de atrib

tr
tr

V

Date

2.

i. ClarificariprivinddocumentaliadeatribLrire:
(Se fi caneleta in L:azrll in care an fott solicil(Lle clafiJicdri)

ExDunerer succinti a

I Datr transnliterii
4. Nlodillciri operate in documentalia de atribuire:

(Se ta conpleta in cazul fu cale aufost aperute madilcdr,

Rezum.tul modificirilor
Publicate in BAP/altc Inijloacelor de inlbnnare
(,1t't\i.\,2

lndicalr :ut t,t utilirdtii Si dah publiconiJ

Denumirea autodtif ii contractante Dire"lia Regiorrala Sirual:i E\cep!:on"leUTA

Locrliratc mun, Conrat
IDNO 1006601001425

mun. Comrat. str, Novaia. nr.7

Numir de telclbn 029825015

Numir de far 029825035

-f-rnailoficial utas@dse.md

Adres.r de illt(r'nct
PersoanA dc cont^ct (t1uttrc, prenunte, leleJon, e- Dnriiri Colla. 0-b00r)004. Iogistica.rrL"gQdse.md

TiIrl proccdurii de atribuir€ aplicAte Cererea ofenelor de preturi t/ Licitatic doschisa a
Altclc: flndicatil

Proceduli de nchizilic renet^t6 (dupd caz) Nr:
contlactului de achizilie/Tipul obicctului

acorduluicadru
Bunuri I/ Serviciitr Lucriri D

Obiectul achiziiiei Achizitionarea unui sisten de drenai.

Cod CPV 44100000-1

Expuncrea motivului/temeiului privind
alegerea proccdurii ie 

^tribuite 
(it1 cazul

dplicdtii altar prcceduri decdt licita!id

Proceduu dc atdbuile fre tu indica din
c.dt pofia|ului gnenantental achizitii.tndl

Nr: ocds-blsdpl -MD-l 665388177681
Link-uli
Data Dublicarii: 1 0. 10.2022

Anunt de irtcntie publicat in BAP (dupd Dala:

Link-ul:
Tehnici fi ilrstI.umente specifice de atribuire Acord-cadru o Sistem dinamic de achiziiie a

Licitatie eleclronica D Catalos electronictr
Sulsr de IinxnlaIc Buget de stat ,/ Buget CNAM E Buget CNAS tr

Surse externe tr Alte surse: [ndicdli/
\ 

^lo^re^ 
estiri'^ti lei,:fdrii TfA) 2800,00

Dcnumirea oDerAtolului economic

Erpunorcr succinti a solicitirii de clarificare



5. Pdrir .a lelmenul- irnila tdaLa 18.10.2022, ora l0:00), au fosl de

Denumirea
operatorilor economici

fl
IDNO

lii/
admin
ish'ato

rii

'.Pr€1ul
of€rtei
inifial

(ftrd TVA)

. Pretul
orenel

TINAI

(|6ra TVA)

InJoruiolia pri|ind dacwttenlele prezentale la deschidere se ra consemna ptin: ,,+" in cazul

prc2enldrii sa, ,.-" in cdzll neprezentdrii)

Constatiri/Cornentarii/Olerte inliziate (dupd cdz): nu au fost depuse olefte

ind d le aferente DUAE tate de cdtre operatorii economicil

( lllfornnlio ptirind dellltmirea dacunentek)r Prezentate se

docune lotia de utribtrire, se ra conse na prin: ,,+"
in canlbnnitdle cu
prezenldrii sctu ,,

licitate:1e

(L.1 infarnalia pri|intl corespunclerea oJbrtelor cu cerinlele de califcare ;i specifca1iile tehnice se w
i1(lica prin: ,, 1- " in ctlzul carcspunderii ti ptin ,,-" in cazul necorespunderii) '

8. N{odalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiocare lot tr

Pentru lnai ]nulte loluri cumulate !
Pentf toale lotufile I/
Alte linitili pfivind nlrmirul de loturi care pot fi atribuit€ aceluiaqiofertant Fndicdlil

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

9. Cfitefiul de atribuire aplicat:

Pfelul cel nai scizut I/
Costul celmai scizut tr

6. lnlof natn prlvtno documente prr

.,.', ,'

,i
1!

: .e-

/. lllrot lniLtiir pI;\ ind corcspttndefea oled soltcllale:

Dcnumirea
lotrtui

: r:
Denumirea oJ,eratorului

Cantitate

ti udtate
de.,.,.

misurn

Coresp!nder€a
cu sp6ci{ica{iile

tehnicc

Lol I



Cel mai bun raport oalitate-Pr4 tr

Cel mai bun raport oalitatccost D

hl" i^i t, ii" a 
"oarul 

proce&nii de atribuire slnt aplicate mai malte c'ite i de atlibuire' se 1'or

indica toarc criteriile de aiibuire aplicate si denlonirca lottrilor qferente)

10. Informalia privind factorii de evaluare aplioati:

fs" "t ""-piiiiiii'hturile 
care au fost atribuite in baza ditefiilar: cel mai b@ tuport calitate-wl

sau cel mai bun raport cdlitate-cost)

I 1 . Pentru eluoidarea unor neolaritltli sau confirmarea unor date privind oorespunderea ofertei
^' 

"r ";;;i" 
;;tiillo doou-entafa de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de

sclzut) s-a solioitati

13. Reevaluareaofortelor:
/3e',,a completa in epzul tk c,/e ofe ele aufost reevoluate repetot)

Anularca proc€duii de achizilie publice:

in temeiul art. 7 I alin. -1- 
lit 

-a-.

nu au fost depuse ofefo

Pretul oel mai sclzut

ffi oadrul procedurii de atribuire



(Infornarea aperatorilor ecanolnici itllplicali in proceduru de abibuire despre deciziile grupului de

luc/u pentru achizilii se /ealizeazd in confofinilate c prevederile a/t. 3l al Legii nr' 131 din 3 iulie
20I5 pri|ind achiziliile publice)

Termenul de agteptare pentru incheierea contractuluil

(Selectali terfienul de arteplare respectat. Calcularea temenelor prevdzute de Legea nL 131 din 3 iulie
2015 prirind achiziliile publice, inclusi\) a termenelor de agteptare, se efectueazd in cotlformitarc cu

prereclerite TITL()L(II Ity' Capitolul I (Cctlcularea Tetmenului) alCodului Ci|il al Republicii Moldova).

rdul-cadru incheiat:

P n prcz.entfi dare le senmd, grupul ale l cru (lecl.trd cd lermenul de a;leptare pentu Incheierca
conlructului/conlmctehr indicate dfosl respectat (erceptand cazwile prevdzule de n . 32 alin (3) nl
Legii nL l3l lin 3 iulie 2015 prirind achizi(iile publice), prccum ti cd in caz l depunetii
conlestaliilot fi/sau receplio dtii mpoa elor ale monitorizare, icenstea 4u fost evnlin e li

P n prexentu tlorc.le seamd, grtqul de lucru pentru achizilii conrtrmd corectiludinea desfd;urdrii
prccedwii tle nchizilie, fapt pe tu c$e poartd rdspundere co form prer)ede lor legdle in vigoare.

Conducitorrl grupului de lucru pentru achizitii:

I de achizitie/

Alexandr CAZAC

ln cazul in care valoarca estimatd a
contractului este mai mici decAt pragurile
prevazute la afi. 2 alin. (3) al Legii nr. 131

din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice

f 6 zile in cazul transmite i comunicdrii
Drin miiloace electronice si/sau fax D

tr 11 zile in cazul nehansmiterii
comunicdrii prin mljloace electronice
si/sau fa-x o

In cazul in car€ valoarea estimata a
contractolui este egali sau mai marc decat
pragurile prevdzute la afi.2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iLrlie 2015 privind
achizitiile publice

! 11 z;le ln cazul transmiteii comunicdrii
Drin miiloace electronice si/sau fax E
tr 16 zile in cazul nehansmiterii
comunicerii prin mijloace electronice
si/sau fax o

\zl aco

'rrandl
4,1r00000-1

;*;

ilf''"'q.i



t.

DARN DB SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 20,10..2022

f)ate cu privire la autoritatea contractant5:

,,Aprob

irector al IMSP SCTO

l" Serghei $TEI'A

Licita e deschisd

4$q-pielell?@qqqq'tiee-uQe$llr q!1ls -
33600000-6
1793800.00 lei

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

Tipul procedurii de achizi{ie

i Cud CPV
[v"mui*o ilffi"tt""*hi,
[N.. $i linkil proceduri(se tc Tnaici ain

I port al ul ui guv e rnament al Wy&UlgUfufuy,

D:rta publicirii anun de partlcibare
l):rta (datele) qi referin{a (referinfele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
E u ro pen e p rivind pro iectu I ( p roiecte le.)i,la;.e,4*e. se

ref'eri anuntul res

III. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Institutia Medico - Sanitar Publica Spitalul de

TraumatologiesLOrtopedie _
Localitate mun. Chisinau

IDNO I 003600 I 50598

Adresa bd, Stelan cel Mare, 190

Numdr de telefon 022-242-330

Numdr de fax 022-245-24',3

E-mail oficial ACHIZITIL IMSP SCTO@gmail.com

Adresa de internef
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-naj!

Curea Cristina

obiectul aChizifiei

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6492400 47 41 9

Link-ul:
httos ://achi zitii.mdho lpublic/tend er l2I0 5 4586 I

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la un
proiect ;i/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanfaie t, 
,.,i rili]l,i€

Buget CNAM n

nnffif:-",.|e 
atribuire a contiactului de achizilie/ 26.05.2022

: Denumirca operatorului economic
I Nr: $i dot; ;*t.u.tul@dio

SRL Ecochimie
Nr: ECO-210545861728
D^r" 07 n(-2022 -

V aloa rer c'orttractului .de achizitie/acordului-ca Fard TVA: 110349.95



t.._.-......_.____.-
r 'Iermen de valabilitate -
r i "-t!L--r-{ " -qlgqgtil 

- --:

VII. Rezultateleexaminirii:

^.i: o?:u deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. RCo-21054586172M din 20.10.2022 a fost incheiat acorcluladilionarde malorare cu 15oh.

11 t) )O))
La solicitare in clEc*s de Z ,ite,

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

V. I)escrierea achiziliei inainte gi dupi modificare:
(se vor indic:a nalura;i amploarea lucrdrilor, iatura;'i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Ei amploareaserviciilor)

vl. nescrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:

;*?**jjlf*939t+t:a:tlrlpcls-J?i:q!ri1,nt-e:a parvenir o nora de serviciu ff. 0l-13/132s pdn
1054 M cu l5o/o la Set

itoa
(122037,7 8 lei MD) se majorez d. ctr 27 73,g0 lei MD.

:lT:Y: 
r;?;^otl9::J1,":_l1e^m,1{ific1qi va avea urmatorul .rprins Sn rnu totald a prezentului Contract,

iTiii rlsti' 6;ffi ; ffi;#"' ;' r"llii Lli;nnt crr*a ^ ao 1- !\ I t r .h llopt sute unsprerzece, 58 bani) lei MD.

Denurnire operator
__*1clulqrg
SRL ,,ECC)CHIMIE"

*r. 
ti data acordului

aditional
!'aloarea modificnrilor (d.tp6 c-)

F'drI TVA Inclusiv TVA
2 20.t0.2022 tl0349,g5 124811

Inclusiv TVA: 12203i.78

Tipul modificdrilor Se micqoreazd suma totald cu TVA a contractului.

-_---:_--[-egea Nr. l-] I privind trchiziliile publice, art.76.
elin -@_

Tenreiul juridic

ff:Toy*ma-ryGffi
N{odificarea anterioaii ; lqe;t"49gclrtz{ilpg[lge/acordului-cadiu (d;id c;;j
Arr_e_ inrormafu

Conducitorul grupului de lucru: Igor COgPORMAC



1 
 

DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
a contractului de achiziții publice  

 
Nr. 179/22 din 19.10.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial asp@asp.gov.md  
Adresa de internet www.asp.gov.md  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preţuri 
Obiectul achiziției Servicii de proiectare în scopul 

replanificării încăperilor de la parterul și 
nivelul I al edificiului din str. Armenească, 
nr. 42B, mun. Chișinău 

Cod CPV 79930000-2 
Valoarea estimată a achiziției  200 000,00 fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653394642274 
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD1653394642274? 
tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 24.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

- 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Servicii 

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

Nu  

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653394642274
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Sursa de finanțare Surse proprii 

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

Nr. 269/22 din 16.06.2022 

Denumirea operatorului economic „Apcan Proiect” SRL  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 827 

Data: 05.07.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 162 500,00 

Inclusiv TVA: 195 000,00 

Termen de valabilitate 05.07.2022 – 31.12.2022 

Termen de execuție Termenul de executare a serviciilor de 
proiectare constituie 65 zile calendaristice 
din data semnării contractului. 

 

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

Tipul modificărilor  Prelungirea termenului de executare a 
serviciilor de proiectare până la data de 
31.10.2022 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice; 
Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu 
privire la activitatea grupului de lucru în 
domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu  

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

Nu 

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

La data de 05.07.2022 a fost încheiat contractul nr. 827 cu operatorul economic „Apcan 
Proiect” SRL privind achiziționarea serviciilor de proiectare în scopul replanificării încăperilor 
de la parterul și nivelul I al edificiului din str. Armenească, nr. 42B, mun. Chișinău, conform 
căruia termenul de executare a serviciilor de proiectare constituie 65 zile calendaristice din data 
semnării contractului. 

Modificarea contractului este cauzată de faptul că pentru executarea serviciilor 
nominalizate este necesar certificatul de urbanism pentru proiectare, eliberat de către Primăria 
municipiului Chișinău, la solictarea autorității contractante. Deoarece până la momentul actual 
ASP nu a obținut documentul nominalizat, antreprenorul este în incapacitatea de a verifica și de 
a coordona proiectul de execuție. De menționat că suma contractului nu se modifică. 

 

VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
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Modificarea termenului de executare a serviciilor este condiţionată de faptul că pentru 
executarea serviciilor nominalizate este necesar certificatul de urbanism pentru proiectare, 
eliberat de către Primăria municipiului Chișinău, la solicitarea autorității contractante. Din cauza 
că autoritatea contractantă, până la momentul actual, nu a obținut acest document, „Apcan 
Proiect” SRL este în imposibilitate de a asigura verificarea şi coordonarea proiectului de execuţie 
de către instituțiile abilitate.  

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, a fost 
încheiat acordul adițional la contractul nr. 827 din 05.07.2022 privind achiziționarea serviciilor 
de proiectare în scopul replanificării încăperilor de la parterul și nivelul I al edificiului din str. 
Armenească, nr. 42B, mun. Chișinău, cu prelungirea termenului de executare a serviciilor până 
la data de 31.10.2022, fără modificarea sumei contractului nominalizat. 

 
 

Denumire 
operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

 

 

Nr. şi data acordului 
adiţional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA, 
lei 

Inclusiv TVA, 
lei 

 

„Apcan 
Proiect” SRL 

- Nr. 1107 19.10.2022 - - 

 
 
 
Preşedintele Grupului de lucru  
pentru achiziţii publice                                                                                 Gheorghe POJOGA                 
 
 
 
 
 
 
Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53  
tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651 
e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md  
 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md/


















DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru
Nr.20 din 18.10.2022

II Date rtv

III. Date cu vire la contractul de achi rdul-cadru:

I. Date cu re la autoritatea contractantl:
:r Direcfia Educalie Tineret qi Sport

sec.Centru
Locail ii?,iffi. Mun.Chisiniu

100760t0094r7
Hgresa 'ru ' &; '3ffi;j Strada Buleard 4llA
Niimrr oe tetCfon I 022271022
Numf,r de'fd; i

::tv-,

E:qait ofi'iiai; dets contracte(dmail.ru
Adiesa de intlilnet '- ffi,'' '''

P[litu Efimia

cu privire la procedura de achizitie:
Tipul procedriffii-r,deachi2ifie'' "r@\ t*,,,,,,

Licitatie deschisd
Servicii de alimentarea copiilor din
cadrul instituliilor de invdfdmint
preuniversitar subordonate DETS
s.Centru qi instituliilor la autonomie
financiard pentru perioada 0I.04.2022-
3t.r2.2022
555 1 0000-8
9 6t6 0r5.50
Nr:21052156
Link:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD-164544501 I 869

!4!4 publiciriianuiithtui de pdffi.cipare : ,t,,:,il 21.02.22



Fdrd TVA:
Inclusiv TVA: 17 07252,60

Effi;nffiatibi.litatp;tl . ,' ,r.: r'i ":,i,,,, 3r.r2.2022

Tbimbn de eieeTllie# tr 3r.t2.2022

w. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si

ampl o are a s erv ic i il or)

VII. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

V[I. Rezultatele examinirii:
inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.20 din

18.10.2022a fost incheiat acordul adilional privind micqorarea sumei contractului w -297545,40 mii lei

VL

Conducitorul gruPului de lucru:

ffi
(f"v

qa)

2

STte
(Semnitura)

lfr%r*'/'-



DARE DE SEAMÅ

Privind mod脆carea contractu鵬

de achizi餌Pub蘭oeぬco重du萱ui-cadru

Nr.皇心血30.09.2022

宣.　　Date cu privire量a autorita書ea contractanta:

Denumre種autori瞭ticontmc飯皿te ��IPLiceulTeoreti高Lucea細-ul”or.Vulcanesti 

しのca載飯場 ��Or.Vulcanes亀 

量DNO∴ ��1011601000505 

Å億細密阻 ��S億.Popov,7 

N耽調香r億e鵬や膿 � �0(293)20343 

押耽膿むdeぬⅩ) ��0(293)20343 

甘髄劇粗の鈍韻量 � �lc2vulcane§ti@mail.ru 

A轟購紺加池場鵬紡 � � 

P鞍駆寄襲龍寝か00狐紺C �t∴∴ �C皿imicencoSerghei,069017600 

佃鵬e,卸em柳e,融 �班的e-肋a姫) 

II.　Date ou privire la procedura de achizi隼e:

了王叩1聞O耽遭細事岱de鋤c耽漬頓e ���Cerereaofertelordepreturi 

0損耽加重繍c轟転覗きi ���Produsealimentare 

C億αⅤ ���15000000-8 

Ⅴ確の種鵬粗鎧働敵機龍郷握輯i、 ���170243.00 

N富.箪血血血膿的雨龍電離圏薙謙抑議場融 ���Nr:OCds-b3wdpl-MD-1642351871589 

p砂繭l梯癌甜撃舶臓鵬舶i榊覚的 �勧巌棚翻咽融 ��しink- 
ul:https:〃achizitii.md/ru佃ublic/tender/21050103 

D軸pubI髄r縫劃untu山demrdeiI閲鵬∴ ���重6.01.2022 

D劃鴻(d別記や寧i富匂晦瞭叫轟く職能血咋囲=匹 ��職旗渡畦め富 � 

種nwhou富e組子Ju∴m劃中一O範ci種laIlぬiun謡Europun∴ 

聾血血競警部i餌的膿む劃議隷舶載掛倒雌駆職劇毒秘曲珊担 
軍機呼c勧碑鴫 

IⅡ.　D種te cu privire la contrac仙I de achizitie/acord山-Cadru:

丁ipu!c閲-r紙tu　　　hiz鶉ichcord ���増血轟郷地劃陣 ���Bunuh 

掛軸壌鴨珊櫨鎚基軸軸紺地韻細趨観榔託的稀 ����拍子血的重言 ��Nu 

瞥恥i曲　亭鵜穏 �可∴pr艦r種m∴踊れ種n吋t∴din∴fonduri∴灘 ����e 

U正細り電子El○○O叩撮e �� ��� 

鼠腕種轟き語調細線職 ������Bugetdestat 

I)amdec渡ieide∴種龍ibui騰掴関t軸C山ui∴de:achi蘭 �����由 �30.09.2022 

∴種OO可uluLe種dru∴ 

enuLmircaope輸atOruluieconom龍 ������Iu貧血tertransSA 

Nr.?ida瓜co �n同軸心慮臓a血沈錐ぬ蜘 ��血地霊棚卸糊霊脚 ���N着:16/22 

D如a:OL03.2022 

Y劃o録「caCOntr種C　uideachir翻輯種cordului-CndⅢ ������F波iaTVA:10821.07 

InelusivTVA:l1686.90 

すさ軸の血心eY輝血寄維ぬ餓 ������Ol.03.2022-30.06.2022 

Tc聞直概観e鉱c調律c ������ 

Dcnumire種O耽職toru亜economic∴ ������SRLS霊avenaLux 

N団id軸contrac山uideachizi綿chc融u-ui瑚iru: ������皿:5!21 

Data:10.01.2021 

Ⅴ粗的購孤OO露寄掛働曲血紬湘血筋的ぬ柳章地口瀧種健脚 ������F肴r肴TVA:64847.00　, 

InclusivTVA:76790.00 

Ten櫨きれ寄eⅥ轟a寄拙め健 ������10.01.202l軍30.06.202l 

富em蝕d嘗eXe伽ぜe ������ 

IV.　Date cu privire la mod脆c蚤rile necesare a鯖efectuate:



Ti職血mod離c蚤壷量o富 �Micsorareavaloriicontrac血書ui 

TeⅢ硬調ju瓦心王嶋 �伽窃ca/ioct雷/lJ?Omativ,articolalineat/ 

書重e帥関的p耽何重心血u軸鑓脚部瀧c雑種臓砂 �lSevaindica`ねc短ea所lizeazdpre珂Iac′#alizatcJl 

COnt舶C融諦虎achお堀publiceんco7d在所-Ca(れI 

M①d灘c秘富e郷　虫職能瓦(圏富蚤∴種∴coⅢ書職場蘭扇　櫨の �[Sevorjndica/OatemOd卵C傷riIeape71ateanterior 

徴曲流億か櫨も厳の劇は郎地面龍山閉d蜘彬砂“ �5il,aわareaa〔磯で0na] 

Alteinfonn種t謡rele▼nle � 

V.　Descr王erea achizitiei inainte車dup5 modi鯖care:

僻VOr jnc#ca na勅7t団i 。型)loarea /“c商rilo′1 na初m子v can擁atea sa#一,aloarea b〃nuriIor, 73a妬a fi mploana

SerViciiloI) 

職儀曲調劃血馳 �∴Nu 軸 �耽¥/ n丁 �¥料 � ���� ��� � � �頑 �∴O種富e亀 岡融 � � � �� � � †∴子種C � 

青 :dl ∴0: �や雌京連細則膿 悌倣腹膜疑, 丁子∴申NOう∴ ���言い種調子∴ 子種捌l心u: � �� � � ���� �������� � 

∴種c ∴u �� � � ��� � �� �� � �� � � 
∴賞で種d冒u: �� � � � � � � � � � � � � �∴∴∴ �uT: �寧 � � 

1 �Iugintertrans SA �16/22 ��01.03. 2022 �1082l.07 ����11686.90 ���6694.23 �����7229.90 

2 �Slavena÷Lux SA �18/22 ��01.03. 2022 �88847.50 ����106617.00 ���43031.95 �����51637.10 

VI.　Descrierea circumstan佃lor care au綴cut necesara modificarca:

(Se lりr減れa mog面ele/dJ柳me融ele mo`砂c`緬i contれαC蝕l諦de 。Ch王zilie′匂co胸u毎irfadり

Se micsoreaza suma contractului din motivul ne indeDlinirii contractelor.cauza fiind intrarea in situatie

exccotionala di皿CauZa Oandemiei COVID- 1 9 」ectii o血ain.

VH.　Rezultate量e examin盃rii :

h b彼a deeiziei grupului de lucru de mod随care a ∞加ra(畑山i de achizi辞/acordu]山cadru nr. 2 din 30.09,2022

a fost incheiat acordul aditional privind micsorarea contractelor prin urmatoarele a∞rduri aditionale.

D組曲m自陣の聾e議書Or 　e○o虹の耽洗 �手職t購両狐心奉富蛾 �N鴨軸地誌 � �du �書面:: �Ⅴ種ぬ鵡劃麟原職側脆c観賞or 

C耽徹か地霊 種utohton/∴ �����∴(micsorare) 
∴言寄CO十∴ ��� � � 

伽℃坤軸重 調法偽聴○○王練さI C櫨農機両紙高を疫血 �∴轟く軸: �噛Om看: � � � 
葵緒蝿でVA/ ��奪取峻拒TVA 

IugintertransSA �Cucapit狐 autohto皿 �l/22 �30.09.2022 ���置4126.84 �-4457.00 

Slavena-LuxSA �Cuc坤it狐 観耽tohto皿 �2/22 �30.09.2022 ���-45815.55 �-54979.90 

2



Date cu rivire Ia autoritatea

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[ii publice
de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 21064704 din 14.10.2022
ntractant[:

tr

tr

tr

re co ntA:
Denumirea autoritltii contractante Primaria Rusegtii Noi
Localitate Comuna Rusestii Noi
IDNO 1009601000027
Adresa Comuna Rusestii Noi
Numir de telefon 02684t236/026841237
Num5r de fax
E-mail oficial primar.rusestii.noi@,email. com
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon,
e-mail)

Meqind Valentina

Date cu privire la Drocedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire
aplicate

nCererea ofertelor de prefuri nlicitafie deschisd nAltele:
IIndicatil

Procedura de achizitie
repetatl (dupd caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului
de achizitie/acordului-cadru

Bunuri o Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizi(iei Bunurilor de dotare(draperii) a Casei de Culturi din comuna
Rusegtii Noi, raionul laloveni

Cod CPV 39510000-0 - Articole textile de uz casnic

Expunerea
motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii
altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
u,ww.mlender.gov.md\

Nr 21 064704

MTender !D
ocds-b3wdp1-MD-1 664374171 104

28.09.2022
Platforma de achizi{ii
publice utilizati

n achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md

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

nDa nNu

Data:



Anun{ de intenfie publicat in
BAP (dupd caz)

Link-ul:

Tehnici $i instrumente
specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru oSistem dinamic de achizilie nlicitalie electronicd
oCatalog electronic

Sursa de finanfare oBuget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse externe;
oAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl (lei, /drd
TVA)

314991,00

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire;
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi/icdri)

PA

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentati de citre
operatorii economici:

Data solicitIrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a,solicitlrii de
clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

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

[Indicafi surso utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

nd la termenul-limiti (data 06.10.2022, oral4:30), au depus ofertal ofertan
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii
I VMS-Companie SRL 1006602003242 Mariana Covalciuc

Denumire document
Denumirea operatorului economic

VMS
Companie SRL

Documentele ce constituie of,erta
(Se va consmna pfin: prezentot, neprezentat, nu corespunde)

Cererea de particioare prezentat

DUAE prezentat

prezentat

Garan{ia pentru ofertd
1%

prezentat

Dovada inregistririi
personei iuridice

prezentat

Specificatia tehnica prezentat
Specificatia de pret prezentat

2

Declaratia privind
valabilitatea ofertei



Cerdifical de atribuire
al contului bancar

eliberat de banc[
detindtoare de cont

prezentat

Certificat de la
organile
Inspectoratului Fiscal
de stat privind lipsa
datoriilor la Bugetul
Public National

prezentat

Ultimul raport
financiar

prezentat

Garantia de bun6
executie 50%

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

Document I
Document n

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteiJinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Si " Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice ",tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii Si prin ,, - " fn cazul necorespunderii)
Pentru elucidarea unor neclarititi serr confir"mqrca rrnnr dqfa nrioi-rl anyas^,,-,r6*-- afa*l-i ^,, ^^-:ucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinfele

tn

Ol'ertantii respinsi,/desca
Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificirii

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I

corespunderea ofertelor cu cerin solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(fEra

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corcspunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Bunurilor de
dotare(draperii)
a Casei de
Culturd din
comuna Rusegtii
Noi, raionul
laloveni

VMS-Companie
SRL

493950,00 Proiect/lei

stabilite in documentatia ae atribuire (@rea pre{ului anormal de scizut) s-a solicitat:
Data

solicitlrii
Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului

operatorului economic

Alte limitlri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut n
Costul cel mai sc6zut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctaiul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Reevaluarea ofertelor:
(se va completa tn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

ufn urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul proceOurii ae atribuire .s-a decis:
Atribuirea contractului de achizi(ie publicii/acordului-cadru:

Denumirea lotului Eenumirea
operatorului

economtc

Cantitate qi
unitate de
mtrsurI

Preful
unitar

(thrn TV.A)

Preful total
(ff,rd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Anularea procedurii de achizifie publicd:

Argumentare: in temeiul art. 71 alin. I
depXqesc valoarea fondurilor alocate

lit d. prin valoarea inclusd in propunerea financiari,
pentru indeplinirea contractului de achizilii publice

Informarea ilor economici deciziile lui de lucru

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionfoimitite cu prevederile art. 31 af Legit nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:



In cazul in care valoarea estimatl a
contractului este mai micE decflt pragurile
previzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131

din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

A 6 zileincani transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau faxn
[ 11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii
prin miiloace electronice si/sau faxn

ln cani in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare dec6t pragurile
prev6zute la afi. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n I I zile in canil transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn
Z 16 zile in caz,sl netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau faxn

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind ochiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
Contrac

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica dati se complete azil doar in cazul in
care Ia procedura de achizitie publicfl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contracflcontracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabititate):

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate ufost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de urt. SZ ittn. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesia(iilor\i/too
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solulionate.

tul de achizi ul-cadru incheiat:

Denumir
ea

operator
ului

economic

Intrepri
nderea:

Cu
capital
autohto

nl
Cu

capital
mixt/aso

ciere/
Cu

capital
strlin

Numirul
Ei data

contractului/acord ului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

ffiri TVA inclusiv
TVA

Au fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile
(achizi{ii verzi)? (DA/NU)

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

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotuUloturile pentru care au
fost aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut o
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost r



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie' fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Qr{ume, Prenume)
't-/-(2



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice

Nr. I din l,:s rfu.&x MrL
l. Date cu privire Ia autoritatea contractanttr:

Denumirea autoritltii contractante Primdria Tdtdreqti
Localitate Or,Sltrrqeni,satul Tatdregti
IDNO 1007601003s74
Adresa Satul T6tdregti
Numtrr de telefon 023"766238
Numtrr de fax 023',766236
E-mail oficial tataresti.straseni@gmail.com
Adresa de internet vceleevT4@,gmail.com
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Celeev Vladimir, mob 069264346

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri
Procedura de achizitie repetattr (dupd caz) Nr:l
Tipul obiectului contractului de
achizif ielacordulu i-cadru

Lu,crdri r

Obiectul achizifiei Lucrtrri de repara{ie a strtrzii 31 august 1989
in satul Ttrt5resti prin metoda de betonare

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivuluVtemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ort alu lui guvernament al ww ry. m t end er. g ov. m d)

Nr:
Linliul: Link-ul:
achizitii. md/ro/public/tender/2 1 062 825llotl 11 597908

Data publ icrrii:06.09.2022
Platforma de achizitii publice utilizattr Achizitii.md
Procedura a fost inclustr in planul de achizifii
publice a autoritl(ii contractante

Da

Anun( de inten(ie transmis prin poqta electronictr
direct operatorilor economici

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sistem dinamic de achizilie

Sursa de finan{are nBuget local
Valoarea estimat[ (lei, fird TVA) 290r000

3. Clarifictrri privind documentafia de atribuir,e:

(Se va completa in cazul tn core au fost solicitate clariJicdri)

Data solicittrrii clarifi ctrrilor 07.ctg.2022

I



Denumirea operatorului economic
E-xpunerea s u ccin ttr a soticittr riiJe ctaiilica[ Caietul de sarcini,Anunt de intentie
Expunerea succinttr a rtrspunsului A fbst redactat si incdrcat

0e.a9.2022

Modifictrri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa fn cazul in care aufost operate modificdri)

Rezu matul modifi ctrrilor
Publicate in na
(dupd caz)

[Inclicali sursa utilizata y dota pubiini4
TermenJimittr de depunere gi OescfriOere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

pnaticali numdrul de zileJ

PAnr la termenul-limittr (data 24 septembrie 2022,, ora-09-:-52), au depus oferta 2 ofertanfi:

6' Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1

;
SRL INLIMAR PRIM l 006600062498 Cepoi Petru
SA Drumuri Stra$eni 101336001ll97t 0onta Igor

Denumire document
Denumirea oper4torului economic

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

PREZENTAT
Garanlia pentru ofertd PREZENTAT NEPREZENTA.T

Documente de calificare

PREZENTAT PREZENTAT

Declaralie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
conhactului.

PREZENTAT PREZENTAT

Dovada inregistrIrii
persoanei juridice,in
conformitate cu
prevederile legale din
tara in care ofertantul
este stabilit

PREZENTAT PREZENTAT



despre ofertant

Declaratia privind
experienfa similar a

operatorului economic
in domeniul de

activitate afferent
obiectului
contractuluiulu iceeazd
a fi atribuit.

PREZENTAT PREZENTAT

Indeplinirea
obligafiilor de plat6 a

impozitilor,taxelor qi

contribuliilor de
asigurSri sociale,in
conformitate cu
prevederile legale in
RIU/

PREZENTAT PREZENTAT

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate'se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se vo consemna prin: prerczntal, neprelental, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(lnformasia privind "Corespunderea cu cerinlele de cal'ificare" qi "Corespunderea cu specificaliile
tehnice", se va consemna prin: ,,+ " in cazul corespunalerii Si prin ,,-" fn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarittrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

sctrzut) s-a solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un lot tr

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre[ul cel mai sclzut n

7, Informafia privind corespunderea ofertelor c:u cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fdra TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mtrsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I SRL INLIMAR PzuM 268513.28 I\4etri patrat +

SA Drumuri Straseni 239545.28 I\{etri patrat + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitattr Rezmatul rtrspunsului operatorului
economic

9. Ofertan(ii respinqi/descalificafi:

Denumirea oDeratorului economic Motivul respinserii/descalifi ctrrii
SRL INLIMAR PRIM Conform LegiiNrl3l din 03.07.2015 privind

achizitiile publice Art 69 punctul 6
Nu corespunde Art 26 punctul3 litera a privin
Lesea achizisiilor publice



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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr Punctajul calculat

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modifictrrile operate

14, in urma examinlri, evalulrii Ei comparlrii ol'ertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

ibuiAtribuirea contractului de achizitie lca
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
mtrsurtr

Pre(ul unitar
(lt5rl TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucrlri de
repara(ie a

strizii 3l
ausust 1989

SA Drumuri
Strageni

390
metri patrati

614.21 lei 239545.28 287454.34

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

(lnformareq operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL INLIMAR PRIM 03.10.2022 Prin email
SA Drumuri Straseni 03.10.2022 Prin email

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

n cazul in care valoarea estimat6 a contractului este + 6 zile in cazul transmiterii comunictrrii prin
mai micl decdt pragurile prev[zute la art. 2 alin. (3)
alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

mi.iloace electronice si/sau faxn
n I I zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin

blice miiloace electronice si/sau faxn

4



In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal[ sau mai mare dec6t pragurile prev[zutela art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

E I I zile in cazul transmiterii comunic6rii prin
iiloace electronice si/sau faxl

A ft zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legeo nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termene:lor de aqteptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Colcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractuldeachizifie/acordul-cadruincheiat:

18. Informafia privind achizi(ii publice durabile tlachizifii verzi\(rubrica datd se completeazd doar
tn cazul tn care la procedura de achizi\ie publicd au -fost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)z

Denumirea
operatorului

economic

Intrepri
nderea:

Cu
capital

autohton
I

Cu
capital

mixUaso
ciere/
Cu

capital
strtrin

Numtrrul
Ei data

contractului/a
cordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

flr5 TVA
inclusiv
TVA

SA
Drumuri
Straqeni

NR 9 din
Lt.t0.2022 45200000-9 239545,28 287454,34 31.12.2022

Au fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile (achizifii
verzi)?

(DA/NU)

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

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

Criteriul de atribuirepentrulotuUloturilepentru care au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut *
Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel

Cel mai bun raport calitate-cost a



Prin prezenta dore de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare penlru incheierea

contractului/contractelor indicate-a jo* ,rrprrtat (excepfind cszurile prevdzule de srt. 32 alin' (3) ul Lesii

nr, I3l din 3 iutie iLls privrna ainidltite publice ), precum si cd tn cazul depunerii contesta\iilor si/sau

recepliondrii rapoartelor ie monitorizare, sceastea au fost examinste qi solu(ionate,

prin prezentu dure de seamd, grupul de lucru pentru achizitlii confirmd corectitudinea desfasurdrii procedurii

de sihizilie,fapt pentu care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

^l

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizifii:

Ce&e3 /,&""r; u i Y
(Nume, Prenume)

6



























DARE DE SBAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

privind achizitiona".",*T*,?f:.;ilii'.=,**i*,tgX:i:l*'"trlHilMsp spitarul clinic de

Nr.1 din 21.10.M

Date cu privire la autoritatea contractanti:

nnSP SCBI ,,Tomr 919$41
Denumirea autoritlf ii cq4!4!gn!.q

mun. Chisinau

1003600132121
bd. $tefan cel Mare, 163

022-358099Numir de telefon
022-245068
ictriziti i. imspscto@gmai l.comNurnir de fax

E-mail oficial
Adresa de internet

Curea Cristinaffi (ii,iu, prenurne, relefon, e-

Date cu privire la procedura de atribuire:

C"terea ofertelor de preluri (lucrdri)tip"t procedurii de atribuire aplicate

P.oced,r* Oe acniiilie repetatfl (dupd

nffi oni".tut,ri contractului de

achizitie/ acordului-c44lq
@bstic in cadrul i1s]'1'{igi.IMSP
Spitalut Clinic de Boli Infeclioase "Toma CIORBA" pentruObieclul achizifiei

t:

Conform planului de achizitiiE*p,rn"t"u motivului/temeiului
privind alegerea Procedurii ,de
atribuire (in cazul aplicdrii altor

oceduri decar licitalia deschisa
Nr : oqdq:b3w-dP- I -MD:LSAA3fi UJSAproceOura de atribuire (se va indica

din cqdrul portalului guvernamental

wwv.mtender.gw.mcl)
:llachizitii. blic/tender I 21062623 llotl | | 597 432 I

achizitii.md;Platforma de achizi{ii Publice

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autorit[{ii Lirt*"t c"Att€ planul de achizilii publice publicat:

http ://tomaciorba.md/? go:news&n: 1 87

Link-ul:
Licitatie electronicd

A"r"f d. inten{ie Publicat in BAP

Tehnlci qi instrumente specifice de

atribuire

Alte surse: Ministerul Sdndtdlii al ublicii Moldova
Sursa de trinan



rt tca documentatia de atribuire:

l. Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului
economtc*---__-;-,--_l-xpunerea succintl a solicitirii
de clarificare
Expunerea succinti a
rispunsului
Data transmiterii

|_y3t9tr:!_"st -ehJUJ.fo!4 rVA) -l tt2s00'00 /.i
I

Clarificiri privind

Modificiri operate in documentalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul fn care aufost operate modi/icdri)

Pini la termenul-limiti (data 21.09.2022, ora ll:00), a fost depuse qase oferte din partea
urmitorului ofertant:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz
Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz

Nr. Denumirea operatoruIui econsmic IDNO Asocia{ii/
administratorii

t.
SRL PROFIPLAST

100460002422r Sinetchi S.

Cercasova A.
Cercasov A.) Euromontaj CTI SRL 010600013444

aJ. Trivimol SRL 00360004074s Musteati O.
4. SC MIHCONS PLUS SRL 005600035248
f,. SRL lmvocom-Prim 006600006032
6. SRL Foreco Group 016600017477

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SC
MIHCONS

PLUS
SRL

Cerere de participare documentele
nu sunt vizibile

Declarafie privind
valabilitatea ofertei

documentele
nu sunt
vizibile

documentele
nu sunt
vizibile

documentele
nu sunt
vizibile



/RAFIC DE
ExpcuraRE A
r-ucnaruroR

ptezental documentele
nu. sunt vizibile

prezewat documentele
nu sunt
vizibile

prezentat documentele
nu sunt
vizibile

DECLARATIE
privind experienfa
similard

prezentst documentele
nu sunt vizibile

prezentat documentele
nu sant
vizibile

prezewal documentele
nu sunt
vizibile

DECLARATIE
privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an
de activitate

prczentat documentele
nu sunt vizibile

prezentut documentele
nu sunt
vizibile

prezentat documentele
nu sanl
vizibile

DECLARATIE
privind personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului

Ptezenmt documentele
nu sunt vizibile

prczenmt documentele
nu sunt
vizibile

prezentat documentele
nu sunt
vizibile

DECLARATIE
privind personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului

prezenml docamentele
nu sant vizibile

prezentat documentele
nu sunt
vizibile

pfezenrst documentele
nu sunt
vizibile

Propunerea tehnicd
(specificalii tehnice)

ptezenmt documentele
nu sunt vizibile

neprezentat documentele
nu sunt
vizibile

documentele
nu sunt
vizibile

documentele
nu sunt
vizibile

Propunerea financiard
(specrncaFl de prel)

prezentat documentele
nu sunt vizibile

prezennl documentele
nu sunt
vizibile

documentele
nu sunt
viz.ibile

documentele
nu sunt
vizibile

AVIZ prezentst documentele
nu sunt vizibile

prezenmt documentele
nu sunt
vizibile

prezentst documentele
nu sant
vizibile

Formularul de
devizului de cheltueli

prezentat documentele
nu sunt vizibile

prezewal documentele
nu sunt
vizibile

documentele
nu sunt
vizibile

documentele
nu sunt
vizibile

Document Unic de
Achizilii European
(DUAE)

prezenml documenlele
nu sunt vizibile

prezentat documentele
nu sunt
vizibile

documentele
nu sunt
vizibile

documenlele
nu sunt
vizibile

Dovada ?nregistrdrii
persOaneijuridice, in
conformitate cu
prevederile legale din

lara in care ofertantul
este stabilit

prezentat elocumentele
nu sunt vizibile

prezentat documentele
nu sunt
vizibile

prezewal documentele
nu sunt
vizibile

Raportul
financiar/Situalia
financiar6

prezentat documentele
na sunt vizibile

prezenmt documentele
nu sunt
vizibile

prezenrat tlocumentele
nu sunt
vizibile

Certificat de atribuire
a contului bancar

prezentat documentele
nu sunt vizibile

prezenmt documentele
nu sunt
vizibile

prezentst documentele
nu sunt
vizibile

(lnfbrmafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in confbrmitate cu cerinlele clin
documentalia de atribuire Si se va consemna prin; prezentut, neprelentat, nu corespuncle (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de catificare))

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



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

,Pre{ul
, ofertei
Ara wA

Cantitate qi
unitate de
mlsurl

Corespundere
a cu cerin{ele
de calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Reparatia

sectiei
radiodiagnostlc

in cadrul
institu{iei IMSP
Spitalul Clinic

de Boli
Infec!ioase

"Toma
CIORBA"

pentru anul
2022.

SRL PROFIPLAST
933099,49 I buc + -i-

Euromontaj CTI
SRL

940 437,50 tlocumentele nu
sunt vizihile

documentele na sunt
vizibile

Trivimol SRL
1 184748,92 + +

SC MIHCONS PLUS
SRL

1221393.98 documentele nu
sunt vizibile

documenlele nu sunt
vizibile

SRL lmvocom-Prim
1 315 854.19 l- +

SRL Foreco Group
1 361 273,00 documentele nu

sunt vizibile
documentele nu sunt

vizibile

* In cctzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre{ul o.fertei finale
(Infbrma{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de'caliJicare " si "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice " , se va consemna prin; ,, I " tn cazul torrrpundrrii ;i prin ,, _', tn cezul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului
anormal de scizut) s-a solicitat:

Ofertan i/descalifica

l-
Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Indicali/
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:
Preful cel mai scdzut n
(In cazul in care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea liturilor aferente)

Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operator.ului eeonomic

28.09.2022 SRL
PROFIPLAST

prezenmte ctanllcarl cu privire la ofbrta anormal de
scdzut6, prin argumentarea valoarilor diminuate la
valoarea resurselor de manoperd, cl-reltuieli de
transport a materialelor gi a cheltuielor de regie,
calculate ?n conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare.

Prezentarea dovezilor
(Certifi cat de confonnitate,
Declaratie de conformitate,

Facturd )

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalificnrii



au cel mqr t tate-cost

Factorii,tle evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul 1 Ponclerqa

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
el mai bun cal

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

ibui lui de ach

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art.7I alin. lit

Inf, ratoril deci iile lui de I achinlormarea operaroillor economtcl oespre qeclzllte gruputut oe lucru ru acnrzllll
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL PROFIPLAST 05.10.2022 SIA RSAP, e-mail
Euromontai CTI SRL

Trivimol SRL
SC MIHCONS PLUS SRL

SRL lmvocom-Prim
SRL Foreco Group

pre deciziile grupului de luuu pentru achizilii se realizeazii tn conJormitate cu prevederile art. 3I al
Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice)

Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

n 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 11 ztle in cazul netransmiterii comunicdrii

id

Reevaluarea ofertelor:
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile o

Atribuirea contractulu tzl te Irvd acordulnr-cadru
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate gi

unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre(ul total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TV )

Reparatia sectiei
radiodiagnostic
in cadrul instituliei
IMSP Spitalul
Clinic de Boli
Infec!ioase "Toma
CIORBA" pentru
anul2022.

SRL
PROFIPLAST

I buc 933099.49 933099,49 1119719.38

Suma totala x. x x 933099.49 1119719.38

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

privind achiziliile publice rin mijloace electronice si/sau fax n



in cazul in care valoarea estimatd a contractului este I n 1 I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
egali sau mai mare decAt pragurile prevdzut e Ia art. 2 | mij loace electronice $i/sau fax n
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind I J 16 zile incazul netransmiteriicomunicirii prin
achiziliile publice miiloace electronice si/sau fax r

(Selectafi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aEteptare, se efectueazdin conformitate
cu prevederile TITLULUI M Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

Contractul de achizi(ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

ffir Tv inclusiv TVA

SRL
PROFIPLAST

Cu capital
autohton 10s I 19.10.2022 4:#2{3fr*{l

{J-*

933{}99,49 t119719"38
31.12.2022

Informa{ia privind achizifii putrlice duratrile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi
doar in cazul in care la procedura de achizilie publicd au fost apliente criterii de durabilitate
qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/laturi pentru care au fost *plicate criterii de

durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentra incheierea
contractului/contructelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ): precum ;i cd tn cazul depanerii contestaliilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceustea aufost examinate ;i solu(ionate.

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

Conducitorul institutiei:
Sergiu Vasili{a

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

NU

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

(indicali suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotuliloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Preful cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret r
Cel mai bun raoort calitate-cost l



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


l.

)

1

DARI|] DE SEAMA

de.atrib,uire a contraclglui rle achiizitii_prblice n
de incheiere a acordul;t.*tr, * rr
de anulare a proceduLrii de atribuire ,_,

Nr. 6l__<lin 2t.l:0.2022 .

Date cu pri.virqta autoritate 
ii

:nlc
raic

Denumirea autoritifii co"ilt t"!t. -

L"."trtat" 
___*__---- 

-IDr\-o

^r*a" 
_--l

Nt-i",t" fptpf^n - -.--l

Centrrr-rl cle plasament pentru p.^*;rl
persc,ane cu diz:abilitdli, com.Cocieri,
Dub5"sari

cont.r- oclel'r, raronul Dubasari
ruu /rbuIUlr401
str.TaLrmuItti,2"B"

Numir de faxfi;rr"fr;iul--- --Ad..." dri -nD,--r-

u246)z)6u, u'24942019

cp. cor:ieri (@)anas. rnd

lsa

r v!.rv.'a us uuurac[ (nunte, prenutne, lele,./bn, e_ | Agaticv Tarnaramail) 
|

Date cu Driv:f_re ta rrroceOura Ae at

Tip ul proced u rii d e arri b;r.ea plica (e r Cere rea,ol'ertelor d e nrert!fu I_1. lt"tltG;
rAltele: f ltrc.tica!i/
Nr:-;-.-
lrunurr I iiervicii n Lucrari I
Pr"r*..* qi{q'""bll"lr, rp-,.i"1 aetip r"fr",re
34100000-t - -- -'r "-:--

Tipul .obiectului "o.tt.u.trl,ri 
liilJitrttt"/

acordului-cadru
vorecrul acx]SlEg!
Cod CPV
Expunerea motivului/t.-.iutui p"i"ina 

"f,,graprocedurii de atribuire (in cazul aplicdriii altor
ploced ur i dt, g_dr I i ci to I i! desc h is il
Proceclura de atribuire (sii:nai.alin cadt.Ltl
p o r t al u l u i guv ent cun e n I a l y,v,w. nt t e n rJ e r. gov. n i: g!)

Nr: I I t)646,I91

Link-Lr I : occls-b3wdp I -MD- I 6643 6369t 43 |
Data pu bl iciir i: 28.09.2022

=gshirit!.uqL I eJ i,liratierd . ypt.rdil"drratrorma oe achizitii publice utilizatd

Procedura ar fost inclusi in planul de achizit:ii
pu blice a autoriti{ii contractante

:Da lNu
Link-ul cdtrr: pllarrul d,: achizigii puUt;ce p"Uf ica-

Anunf de intenfie publicat in BAp (dtpicuz:) Data: rrr.5l din 28.09.2022
l-ink-ul:

I etrnrcr $l Instrumente specilice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru lSistem clirramic ,1" ;rl-rit
lLicitatie ellectrnniaii n1-cr'lnn oton+-n,.i^

IC

Sursa de finantare pBuget de stat; lBurget CNIAM; lBuget Clrfl
tlSurse l3xterne' n A lte crrrco. t'I-)i-^t;t

Vafoarea estrimari (lei,faia fttt 2l9l 600.00 Iei

Clarificlri nriivind documentatia cle atribuire:

Data solicitlrii clarifi cdrilor
Denumirea o'peratorului economic
Bxpunerea sruccintl u soli"itXrii O" 

"lo.in"*i,Expunerea succinti a rdspunsului

I

;,r"t

lI

l



4.

5.

6.

1

8.

9.

I rrata transmiterii

]Modificirl "ibuire:

Rezumatul modifi cI rilor
Publicate: in BAP/alte ttrillou.eto. O.
informare (dupd caz)

Iltxdrcalt sursa utit'izatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi Oescfriae.e a
ofertelor prelungit (dupd caz)

llndtcali nirtttdru,t ,Ce zilell

Pdni la termenul-limiti (data 07,70.2022. ora 12 : 30 ). a fost clepus o siingurr oferta:
Nr. Denumirea operatorului economic IDI\IO Asocia{lii/

administratoril. I SRL Blueauto 101960600136:i Poiar Zinaida
I[formatii.privind ofertelg clepuse si docurrnentele de calificare ![ afererrte DU.z\E rrrezentate r{ecitre oneratorii economlci:

Denumine document
Derrumire.a opcratorului economic

SR[, BlueaLrto

Documr:ntcle cr, constituic ol'erta
Propunerea tehnicd prezentat
Propunere,a financiard prezentat
DUAE prezentat
Garan[ia pentru ofertd prezentat

Documente de calificare
Cererea cl e participare prezentat

Declarafia privid
valabilitatea ofertei

prezentat

Certificat rje

a intrep
nreglstrare
nderii

prezentat

Certificat cle atribuire a
contului barncar -

prezentat

Foto prezentat

Informatia .prf, vi nd cores nu nd erea ofertetorr cu ceri 4i!eLg sol ici tar.e :

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

P'ref ul
ofertei

l\rara
TVa;i'

Preful
ofertei

(cru

TVlt)*

Cantita
te gi

unitatre
de

mdsurE

Corespundere
a cu cerintele
de calificare

Corr
ndLe

cr

spe,ci

iii I

tehr

spu
'ea

'icat

ti

lce
Lotul I

Autornobil special de
tip salvare

SRL
Blueauto

345000,0 345000,0 + +

Pentru elulidarea unor neclarit5ti sau confiirmarea unor clate pri,rrind corespunderea ofertei cu
cerintele sta.bilile in documentatia de atriburire (inclusiv justificalea pretului anormat ae sc;Art
solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic lrrrformatia solici tatl Rezmatul rdspunsului operator
economic

lu

Ofertantii rrespinsi/descalifi cati :

Denurmirea oDeratorului economic Moti'ru I respi n gerii/descalifi ci ri ii

2

__t

__

-'l
I

__l



10. Modalitatlea de evaluare a ofertelor:

Pentru fier;are lot n

f,e4ltu mtai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitilri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite

Justificarea deciziei de a nu atribui contra"ctul pe loturi:

aceluiagi ofeftant: [lndicaliJ

11. Criteriul d.e atribuire aplicat:

Pretul cel.mai sclzut r:
Costul cel mai scdzut I
Cel mai burn raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost I
Informatia. privind factorii de evaluare arrl.icati:t2.

Factorii de evaluare Valoarea din ofertii Punctajul calcuLl t
@lui econonicl Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluareaofertelor:

_!4gliyg[reval udrii ofertelo r
lVlodifi clriile operate

14. tn rl"-a e*:umin5ri. evaluririi si comparlrii.ofertelor depursein cadrul nrocedurii de atribuire s_n
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicl/acordului-caclru:

Denumiirea
lotuluLi

Denumirea
operatorul

ui
economlc

Cantitatr,r

$t unttafe'
de

mdsurd

Pre{ul
unitar

(Ihrn TVA)

Pretul
unitar

(inr:lusiv
TVA)

P'ref ul
rtotal
(fdrd
1]VA)

Pretul
total

(iinclusi
TVA)

Lotul I
Autornobil r;pecial
de tip salvare

SRL
Blueauto I 345 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000, 0

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare: _._
l5' Informarea oneratorilor economici despre deciziile grunului de lg.lcru nerntru achizifii:

Denumirea operatorului
econoinic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Blueauto 70.10.2022 bIueauto@ramrb Ier.ru

16. Termenul der asteptare pentru incheierea corntractului:



ln cazul in care valoarea estirnatd a contractului este
mai micd decAt pragurile previizute la aft. 2 alin. (.3)
al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind acl.tizitriilct

ll 6 zile in cazul transmiterii corrnicdrii pri,,
rniiloace electronice s;i/sau fax I
ll I I zile inca.zul netransmiterii comunicani pri
rnijloac': electrorrice si/sau fa>l I

In cazul in care valoarea estimat6 a contractului er;te
egal6 sau mai mare decAt pragurile prev[zut e la aft. 2
alin. (3) al Legiii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publir::e

[] 1l zile in carzul transmiterrii comunicdrii nri

[1 16 zile irr cazul netransmiterii Co,n,rni"ariffiri
niijloace electronice si/sau far: n

Denumirea
operatorului

economlc :

Nurnirul
st data

contractul u i

Valoarea contra,ctului Termen dre

valabilitate
contractului

SRL Blueauto 2t.10.2022 345 000,00 345 000,00 31.12.202'.!

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii pubrice d"rabil" (actrLlrll

(indica|i t;unra cu TVA,

Valoarea de achi:zi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluilloturilor pentiu care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei n{D):
codul cPV al llotuluilloturilor pentru care au fos,t apricate criterii
cle durabilitate:, 19.

n.
2t.
22.

23.

Prelul cel nrai scdzut I
Cos;tul cel mai scdzut I
Cel mai bun raporl calitate-
prel tr
Cel mai bun raport calitate-
cos[ !

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pcntru care au fost
aplicate criteriii de d urabilitate:

17, Contractul de achizitie/acordul-caclru inchciat:

ii nublice achizitii v
I in ,ca,re Ia ra de achizicazul ln'qal llicd au fost apljicate criterii de durabilitate si s-a

contract/contracte lrentru lot/loturi nentru. care au fost alrlicate criterii Ae aur,aUilitaie):

18.

Prin prezenta dttre de seamd, grupul de lucru declard crt turmenul de osteptore
conlractului/contractelor indictte a fost respectot (exceptlind cazurile previizute cle ar,t.
nr, 131 din 3 iultie 2015 privind achizitiile publi<:e ), pre,cunt;i cd in cazul clepunerii
recepliondrii rupoartelor de ntonitoriz,are, aceasten ou.fost exantinole si solu(ionote.

Prin prezenta clare de seamd, grupul cle lucru pentru ochiz.illii conlTrnti catrectitudinet rlesfrisurdrii proced,
de achixilie' fapt pentru care poartd rdspundere co,nfornt preveder,ilor legate in vigoare.

Conducitorul gnnpului de lucru pentru achizitii:

Executor: Agatiev Tamarit ..2'
rel:024852580 

G>:y

Bragari Anastasia
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.133/22 din 21.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 

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

Obiectul achiziției „Produse de origine animală”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale 

Cod CPV 15110000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1665144636932 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1665144636932?tab=contract-notice 
Data publicării: 07.10.2022  

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

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

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 799 990 ,00 

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

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

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665144636932
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Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit 
(după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 17.10.2022, ora 16:30), a depus oferta 1 ofertanț: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „IDT din Bardar” 1003601006681 Culai Grigore 

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

Denumirea documentelor 
Denumirea operatorilor economici 

SRL „IDT din Bardar” 
Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat 

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

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

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional 

prezentat 

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

prezentat 

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

prezentat 

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

prezentat 

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

 
1. La lotul „Carne de porcine congelată” unicul ofertant este SRL „IDT din Bardar”. În urma 

examinării documentelor ce constituie oferta și documentelor justificative, prezentate de către 
operatorul economic SRL „IDT din Bardar”, s-a constatat că, acestea corespund cerințelor solicitate de 
către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului „Carne 
de porcine congelată” de la operatorul economic SRL „IDT din Bardar”.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
Carne de 
porcine 
congelată 

SRL 
„IDT din Bardar” 666700,00 10000,00 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 
- - - - 

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

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

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

 
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  
Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   

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

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) 

Carne de porcine 
congelată 

SRL 
„IDT din Bardar” 

 
10000,00 66,67 666 700,00 800 000,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

SRL „IDT din Bardar” 19.10.2022 prin e-mail SRL „Produse de Familie” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 

conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

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

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

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

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

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

3. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „IDT din 
Bardar” - 14/784  21.10.2022 15113000-3 

 
666 700,00 800 000,00 23.12.2022 
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4. 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)  
 

 
 
 
 
 
 
 

















DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizifii publice tr*

de incheiere а acordului-cadru tr

de anulaTe а procedurii de atribuire tr

Nr.]_din 20.10.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

2. ,Date сu privire Ia рrосеdчrа de аtriЬuirе:

Рrimбriа Brltuleni,raionul Nisporeni
S atul Brйtuleni,raionul Nisporeni

0264552зб
0264552з6,068385815

пt.2

bprimaria(@mail.ru

Chercheja Niсоlае,068З 858 l 5,bprimaria@mail.ru

е пСеrеrеа ofertelor de prefuri п*liciialie descЫsa
nAltele: [Iпdica|iJ
Nr:2106З634

ului Bunuri п Servicii п Luсriri п*

i!,

Retelele de
Nisporeni

apeduct in localitatea BrЁtuleni,raionul:,
45200000-9

Nr: 21063634
Link-ul: Link-ul:https://mtender.gov,mdiocds-b3wdp 1 -
мD-166з |420з6206
Data publicёrii: 14 septembrie 2022
*п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md, ,. ,

пDа пNu
Link-ul cйtre planul de achizilii publice publicat:

Data: 1 5 septembrie 2022
Link-u1 :https ://mtender. gov.md/
166зI420з6206

ocds-b3wdpl-MD-

,riЬчirе пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de' achizi{ie пL,icitalig

404,|7 |ei77

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Denumirea autorititii contractante
Localitate

з1
Numir de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dupd caz)

Obiectul

altoraplicdrii(tп cazul
decdt licitayia deschisd)

Platforma de achizi{ii publice utilizati

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in рlапчl de achizilii
publice а autoriti{ii contractante

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz)

'obniлi ci inc*rlrnan

sursa de fiпапtаrе *пВчgеt de stat; пBuget CNAM; пВчgеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: [Iпdicaril

VаIоаrеа estimatf, (ei, fшй ТVД)



t

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

Data:

l5 sept 2022,2l:2'7
subiectul iпtrеьirii:
corectari in caietul de sarcirri
intrebare:

consultati ча rоg proiectul si verificati daca sunt соrесtе
diametrele la pozitiile din caietul de sarcini: Poz, l5,
Poz.29, Poz. 31, deoarece cinfortn caietului'de ýаrсiпi.] ,

teava cu diarnetre mai mari de Dn-9Omm nu ачеm iar .,

armaturi sunt si la 100mm si la 150mm... Ceva nu se

Data:

l7 sept 2022, |6:28
subiectul intrebirii:
caiet de sarcini
intrebare:
poz.2 Care este inaltimea hidrantului ?

Data:

19 sept 2022,09:З0
Subiectul iпtrеЬйrii:
Gararrtie pentru oferta
IпtrеЬаrе:

Buna ziua, ча rugam sa publicati rechizitele Ьапсаrе in
vederea perfectarii garantiei prin transfer Ia contul
autoritatii contractante, multumim

Data:

20 sept 2022,08:54
SubiectuI iпtrеЬйrii:
caiet de sarcini
iпtrеЬаrе:

Poz.2 specificati lhidrantului? l

Data:

20 sept 2022,2I:24
suьiесtцl iпtrеьйrii:
Апuпtul
iпtrеЬаrе:

Garantie de Ьчпа executie ьапсаrа пu este

l,"..:, ,

.", ] .,,, ,' ' ,, :

2



de HG бЗ8 , vedeti

Data:

21 sept 2022,08:46
Subiectul intrebirii:
tipul hidrantului
Intrebare:

Deci exist5 hidranli subterani 9i supraterani, DVS de

care dori}i la

Data:

22 sept 2022,09:4'|
subiectul iпtrеьйrii:
caiet de sarcini
intrebare:

Poz. 64 - explicali Vб rog сum sй рuпеm К=0,5 ре рrе}

Data:

22 sept2022,12:02
subiectul intrebirii:
caiet de sarcini
intrebare:

Vй rоg tеаvа?

Data:

23 sept 2022, l 8:00
SubiectuI iпtrеЬйrii:

poz.44,45
IпtrеЬаrе:

Publioati va rоg Fl desfasurata. Nu е clar се fel de beton
penffu орritоаrе. Se adauga о rеsчrа поuа? sau se

rnodifica beton existent in norma data?

J

sept 2022, 15:21):

existent .De asta



4. Modificйri operate in documenta{ia de аtriЬuirе:

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

вАр

[Iпdiса|i пumйrul de zileJ

5. Рiпi la termenuI-Iimiti (data
оfеrtап!i:

оrа 09 : 00 ), аu depus oferta 904 brie

Dепчmirеа о есо.

SRL Vegan-Com Ореrаtоr economic
2

Operator economic
a,,

Ореrаtоr economic

Vеgап-Соm
DUAB

Devizele fоrmеlе F3, F5, F7

pentru oferti 1 УоG +

,g$,,.;,;,;.[ii
.:i:,1'i 1l,tl : l, ;;,.:.ii ; ::,

de

,б: Informa{ii Privind ОfеЁеlе depuse;i documentele de calificare qi aferente DUдЕ prez"otut.d"
сйtrе ореrаtоrii economici:

Nr. Denumireaoperatorului economic IDNo

SRL Vegan Соm 1 01 26000з1239
GheorghievVeaceslav

SC "Montex-Gaz" ýEll 1004б00020810

1003609010608 Gчtапч pavel
1002б00040564

vаldсопqrчо SRL 1009б00000374

100б600042119 Апdrеi Dascalescu
companiaTermosistem 1003600117881 ArinaButmalai

Orizont
Foremeons SFl!

n

Documente de саlifiсаrе
Se уа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе

4



ц

Declara{ia privind valabilitatea ofertei +

Graficul de executare а luсrйrilоr +

Declaralie privind experien}a similarб +

Declaratie privind lista principalelor luсrйri executate in

Declaratie privind dotйrile specifice, utilajul qi

echipamentul песеsаr pentru indeplinirea
corespunzёtoare а contractului

ultimul an de activitate

Lista subcontractanlilor gi partea/pйrfile din contract саrе
sunt indeplinite de сйtrе aceqtia

Informalii privind asocierea

Aviz pentru participare la licita}iile publice de lucrйri din
domeniul constructiilor qi instalaliilor

Dovada inregistrйrii persoanei juridice, iп conformitate cu
prevederile legale din tara in саrе ofertantul este

stabilit

Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal de stat
privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Na}ional

(Valabil la mоmепtul deschiderii ofertelor)

contabil pentru апul 2021 (integral)

Cererea de participare, сопfоrm anexei nr. 7

Garanlia de Ьuпа execu{ie 5% din suna contractului cu
тчА.

+

DECLARATIE
privind confi пцqrеа identitёlii beneficiarilor efectivi 5i

5

,

Declaralie privind personalul de specialitate qi/sau а
exper|ilor propus/propu;i pentru implementarea

contractului

+

+

+

+i ;,

.'|"]

+

-r

+

+



neincadrarea acestora in situalia condamnйrii
participarea 1а activitёli ale unei organiza}ii sau
gruрёri criminale, pentru corup}ie, fraudё ;i/sau

sрйlаrе de bani.

ISo9001

(Iпformalia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрапdе (ii cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de calfficare))

Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса preyul ofertei/iпale
(Iпformalia priviпd "Corespuпderea cu ceriп|ele dеЪаlffiсаrе" ;i "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе", Se vа сопSеmпа рriп; ,,*" tп cazul corespuпderii si рr,iп ,,-'' iпЪazul пecorespuпierii1

8, Pentru еluсidаrеа_uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сч
cerin{ele stabilite in documentalia de "t.i;;i;;i;".l"rr, justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

SRLVegan-Com 6313095,83 м
DL

1 + +Lot 1

Raspunsul,nr.l
anexeaza)

SC "Montex-Gaz" SRL sumа ofertei mаrе
рRоFсоN

Pol S.R.L
sчmа ofertei mаrе
sчmа ofertei mаrе

Valdcongrup SRL suma ofertei mаrе
Genial-A sumа ofertei mаrе
CompaniaTermosistem sumа ofertei mаrе
Orizont sчmа ofertei mаrе

pentru

+

Dепumirеаlоt Dепчmirеаореrаtо
rчlui economic

Pre{uIofertei
(frrеТVА)* Cantitategiuni

tate de misчri

Corespunde
rеа сч

cerin{ele de
calificare

Denumireaoperatorului economic

Informa{iasolicitati

0.2022 SRL Vegan-Com Sa
so l i с itatargu mепtаrеарrеfu lu iexa gerat
de mic

6



SC Foremcons SRL

_10r Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru Гtесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile *п
Alte limitЙri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: _
11. Сritеriчl de аtriЬuirе aplicat:

Рrе{чl cel mai scёzut *в
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп_саzul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа йturilor afereпte)

criterii de atribuire, se vоr

12. Informafia privind factorii de ечаIuаrе aplica{i:

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

cel mai Ьuп raport calitate-

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

ехаmiпйri, еvаluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului de achizilie publ ica/acordului-cadru :

Denumirea econotrfc 1

1

ul economlc nDenumirea Total

Denumire n

de apeduct din
localitateaBratuleni,raionul
Nisporeni

Retelele Yеgап-SRL
Соm

1 бзlз095,83
MDL

63,13095,83
MDL

7575715
,00 MDL

sumа оfеrtеi mаrе

(Se va completa iп cazul iп care ofertele au fost reeyaluate repetat)

14. in urmа
decis:

Yаlоаrеа din оfеrtй

D.rru*i..fu"toruln |РГ
D"nu-irefactorul 1 Г

Denumirealotului Dепчmirеаореrа
torului economic

Cantitateqiu
nitate de
mаsurа

Рrе(ulчпitаr
({Еrй ТVА) (frrП ТVА) total

(inclusiv
тчА)



Апчlфеа procedurii de achizilie publicё:

In temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare

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

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
ly9ru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art. зI а[ Legii пr. ]з] diп з iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice)

1б. Теrmепul de аqtерtаrе репtrч incheierea contractului:

(selectali tеrmепul de aqteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]з] diп з
iulie 20I5 priyiпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, Se фсtuеаzdtп coпformitate
сu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепuiui) al Codului Сivil al itepublicii
Moldova).

сопtrасtчl de achizi{ielacordul-cadru incheiat:l7,

SRlVegan-Com e-mail
SC "Montex-Gaz" SRL l0.I0.2022 e_mail
NlSPRoFcoN 10.10.2022 e_mailpolimer Gaz constructii
S.R.L

t0.10.2022 e_mail

l0.t0.2022
la l0.|0.2022 e-mail

Соm атеrm l0.10.2022 e-mail
Orizont 1,0.10.2022
SC Foremcons SRL l0.10.2022 e_mail

cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este
ma1 mlca decit рrаgurilе prevйzute la art, 2 alin (з)
al Legii пr 1 J 1 din з iulie 20 1 5 privind achizi{iile

blice
cazul in care чаlоаrеа estimati а contractului este

egal5 sau mai mаrе decAt pragurile
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie

prevйzute laart,2
2015 privind

achizitiile 1се

П б zile
mijloace

in cazul transmiterii comunicбrii prin
electronice gi/sau fаiп

1 l zile rn cazul netransm iterii comunlcarll prin
m1 loace electronice fахп
{. п l 1 zile ln cazul transmiteri comunicйrii

еlectroni се faxB

ý1l-alil
i1lЕii: Jgl ш

SRL
чЕG
AN_

Nr.70 din
l8.|0.2022

452000
00-9

бз 1309
5,8з

75757l
5,00

ý:r1!]1ýmr,!1]{:;.ilц::i!l:}jЧ]',il]iiii:ýiil

14 luni

8

' :' l

:i:
Modalitatea de transmitere

l0.10.2022

Valdcongrup SRL e-mail

e-mail

16 zile in
fахп

i
NчmйrчI

qi data
Cod СРV



сом MDL MDL

(achizi{ii verzi)(rubrica datd se
aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпс:hеiаt
aufost aplicate criterii de durabilitate)z

(iпdiса|isumа сu ТVД)

Pre|ul cel mаi scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pretr а
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о

"-|' o'o::t! dare d: 'УУd, gruPul de lucra declard сd tеrmепаI de а;tерtаrё p,io,tri tпtсh'еiёrеаcoпtractalai/contractelor iпdicate а jost re_spectat (ехсерftпd cazurile рrечdzutе'dе'аrt. з2 аliп. Pl at л',[giiПr, 13I diП 3 iulie 2015 priviпa aiПtziytite'public'e ), ;ru,;;;;.;;;;;'"*;;;;;rerii coпtesta|iilor уi/sачrecepyioпdrii rapoartelor de moпitorizaie, aceastea аа jost ехаmiпаtе ;i sоIuliопаr". 
"'n' cur"eb,u!r1.0r ýа 

-

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lacru репtrч achizilii сопJirmd corectitudiпea desfdsardriide achkфie,fapt репtru соr" poortd rdsрuпdеrе 
"oo1ori 

pr"vederilor legale tп vigoare.

Con grupului de luсru pentrT achizi{ii:

о- Mluo Ьц
Рrепumе)

.

18. Informa{ia privind achizi(ii publice durаЬilе
cazul tп care la procedura de achizi|ie publicd
с опtrасt/с опtrасt е репtru lot/Ioturi

doar |п

(DA/NU)
;

сч ТvА din contract/ contracte а
репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
MD):durabilitate (lei

репtrч саrе ач fost aplicate criterii

саrе ач
durabilitate:

procedurii

(

9











DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 78 din 26 septembrie 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(a!cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă 
Altele: Prin procedură de negociere

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrărilor de instalare a sistemului de irigare 
automatizată în spațiile verzi din sectoarele 
Ciocana și Buiucani

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

Potrivit planului de achiziții

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

ocds-b3wdp 1 -MD-16603060605 73
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1660306060573
Data publicării: 12.08.2022

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 □ Licitație 
electronică oCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 744 983,00

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare

1

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


Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 01.09.2022, ora 11:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/ 
administratorii

1. S.R.L. „BENESTAR TRADE’ 1018606000886 Grosu Iurie
2. S.R.L. “B.G. Ton” 1009600004165 Gurau Dan
3. S.R.L. „Alex Garden” 1012600006895 Ciobanu Alexandru

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumire ofertant/candic at

BENESTA 
R

TRADE”S 
RL

S.R.L.
“B.G. Ton

S.R.L.
„Alex
Garden”

Documentul unic de achiziții european DUAE Prezentat
Formularul de deviz nr.3;5;7. Prezentat
Cerere de participare Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită

Prezentat

Grafic de executare a lucrărilor Prezentat
Declarație privind experiența similară în domeniul 
construcției/reconstrucției havuzurilor

Prezentat

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate,

Prezentat

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

Prezentat

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

Prezentat

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

Prezentat

Informații privind asocierea Prezentat
Angajament terț susținător financiar Prezentat
Declarație terț susținător tehnic Prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici

Prezentat

Declarație terț susținător profesional Prezentat
Avizul Agenției de Supraveghere tehnică Prezentat

2



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

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

Prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar Prezentat
Ultimul raport financiar Prezentat
Declarație de garanție a lucrărilor Prezentat
Certificate de conformitate pentru materialele 
utilizate la executarea lucrărilor (LED, etc)

Prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor eu cerințele solicitate:
Nr.

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului economic

Prețul 
ofertei
(tară 

TVA)*

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

bucată

Corespun 
dere cu 

cerințele 
de 

calificare

Corespunde 
rea cu 

specificațiile 
tehnice

1

2

Lucrări de instalare a 
sistemului de irigare
automatizată în spațiile verzi 
de pe aliniamentele stradale 
ale str. Mihail Sadoveanu 
(partea pară)

S.R.L. „BENESTAR
TRADE” 533 281,94 1 + +

S.R.L. “B.G. Ton” 611 947,35 1
S.R.L. „Alex Garden” 749 130.29

Lucrări de instalare a 
sistemului de irigare
automatizată în spațiile verzi 
de pe aliniamentele stradale 
ale str. Mihail Sadoveanu 
(partea impară)

S.R.L. „BENESTAR
TRADE” 300 645,75 1 + +

S.R.L. “B.G. Ton” 337 897,31 1

S.R.L. „Alex Garden”
400 519,09

1

3 Lucrări de instalare a 
sistemului de irigare 
automatizată în spațiile verzi 
de pe aliniamentele stradale 
ale str. Alba lulia (partea 
pară)

S.R.L. „BENESTAR
TRADE” 300 821,9/ 1 + 4-

S.R.L. “B.G. Ton”
338 847

i

S.R.L. „Alex Garden"
403 204,89

1

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

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați: Nu sunt

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X

11. Criteriul de atribuire aplicat:

3



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

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

denumirea loturilor aferente)

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 in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitat 
e și 

unitate 
de 

măsură, 
Buc.

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Lucrări de instalare a sistemului de 
irigare automatizată în spațiile verzi de pe 
aliniamentele stradale ale str. Mihail 
Sadoveanu (partea pară)

S.R.L. 
„BENESTAR 

TRADE

u.c. 533 281,94 533 281,94 639 938,32

Lucrări de instalare a sistemului de 
irigare automatizată în spațiile verzi de pe 
aliniamentele stradale ale str. Mihail 
Sadoveanu (partea impară)

u.e 300 645,75 300 645,75 360 774,9

Lucrări de instalare a sistemului de 
irigare automatizată în spațiile verzi de pe 
aliniamentele stradale ale str. Alba lulia 
(partea pară)

u.e. 300,821,91 300 821,91 360 986..

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 
în temeiul art. 71 alin.__lit__ .
Argumentare:______________________________________________________________
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L. „BENESTAR TRADE 07.09.2022 grosu. iurie 72®gmail. com
S.R.L. “B.G. Ton” 07.09.2022 contabilitate®,beton. md
.R.L. „Alex Garden” 07.09.2022 sales®,alexearden. 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:
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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

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 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

S.R.L.
,benes tar  

TRADE

Cu capital 
autohton

53-CA/22
22.09.2022

45200000-0 1 134 749,60 1 361 699,52 31.12.2022

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

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

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

-

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

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 2 din 20 octombrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru, 1 
Număr de telefon 022 822 237 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact  Elena Samoila-Lungu 

e-mail: elena.samoila-lungu@bnm.md 
 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Soluție de plăți instant 
Cod CPV 48422000-2 
Valoarea estimată a achiziției  10 723 419,55 MDL fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1615975211331 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21037347/ 

Data publicării anunțului de participare 17.03.2021 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz)  

Nr: JO S: 2021/S 056-142740 
Linkul: eNotices — Forms for public procurement 
(europa.eu) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acord-cadru Bunuri �     Servicii □   Lucrări □ 

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

Nu �   Da □ 

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

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

25.11.2021 

Denumirea operatorului economic CMA SMALL SYSTEMS AB 
Nr. și data contractului de achiziții Nr.25/154/2021-LD  

Data: 29.07.2022 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 10 723 419,55 MDL 

Inclusiv TVA: 12 868 103,86 MDL 
Termen de valabilitate 30.06.2025 
Termen de execuție 30.06.2025 

 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
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Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezilierea contractului  □ 
Altele: � 

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

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

n/a 

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

n/a 

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Planificarea activităților de livrare/prestare a serviciilor de implementare a soluției de plăți instant din 
Anexa nr. 2 la Contract se expune în redacție nouă. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Părțile au convenit de comun acord la modificarea Contractului menționat, și anume ajustarea planului 
grafic al proiectului  prin extinderea unei etape din contul alteia, inclusiv actualizarea datei de acceptanță 
finală a proiectului. Aceste modificări duc la eficientizarea procesului de implementare, cu posibilitatea de 
acceptare și lansare a soluției în termeni mai restrânși decât cei planificați initial. 
Totodată, conform clauzelor contractuale (pct. 3.4 (lit. a)), pentru  asigurarea gestionării eficiente și 
controlului proiectului, la etapa inițială, după demararea proiectului, CMA trebuie să furnizeze varianta 
ajustată a Planului de management al proiectului (inclusiv Planul de proiect). Astfel la etapa respectivă, 
CMA și BNM au efectuat o analiză mai amănunțită asupra planului de proiect. Scopul acestei analize a fost 
reexaminarea tuturor factorilor critici care nu au putut fi prevăzuți în mod corespunzător la etapa inițială a 
proiectului, inclusiv circumstanțele actuale care ar avea impact asupra termenului de implementare a 
proiectului, agreat anterior de către părți. 

Ca rezultat al evaluării, părțile au concluzionat existența următorilor factori suplimentari care urmează a fi 
considerați, datorită impactului lor asupra planului grafic al proiectului: 

• oportunitatea implicării participanților externi în procesul de implementare încă din fazele 
incipiente (analiză, design). În acest sens, părțile au convenit extinderea etapelor de analiză și 
design, pentru acoperirea tuturor aspectelor ce urmează a fi discutate și decise, atât din punct de 
vedere funcțional, cât și tehnic, precum și optimizarea efortului depus de către participanți pentru 
activitățile care vor fi realizate de aceștia la etapa de testare. Alocarea timpurie (în etapele de analiză 
și design) a resurselor necesare de către participanți va diminua efortul de pregătire a acestora 
pentru etapa de testare.Aceste acțiuni duc la o eficientizare a procesului de implementare, cu 
posibilitatea de acceptare și lansare a soluției în termeni mai restrânși decât cei planificați inițial; 

• eficientizarea termenilor pentru revizuirea și acceptarea livrabilelor aferente proiectului de către 
BNM; 

• oportunitatea introducerii de noi sarcini de proiect, necesare pentru a asigura un nivel suplimentar 
de control al calității proiectului. 

VII. Rezultatele examinării: 
În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 
alin.(7) pct.4) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional 
privind modificarea contractului nr.25/154/2022-LD din 29 iulie 2022 de achiziționare prin procedura de 
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licitație deschisă a soluției de plăți instant (licențe, servicii de implementare și servicii de garanție), încheiat 
între Banca Națională a Moldovei și operatorul economic CMA SMALL SYSTEMS AB. 
 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

CMA SMALL 
SYSTEMS AB Cu capital străin 1 

17.10.2022 
 

(recepționat acord 
semnat de contraparte 

20.10.2022) 

- - 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
Constantin ȘCHENDRA 

(semnat electronic) 

 

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

Nr. 46 din 12 septembrie 2022  

   
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante IMSP IMC 
Localitate Or. Chișinău 
IDNO 1003600151643 
Adresa Burebista 93 
Număr de telefon 022-55-96-46 
E-mail oficial  imcachizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://mama-copilul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) Cebuc Corina 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul achiziției Lucrari de reparatie în secția Gastrologie și Hepatologie din 

cadrul Clinicii Pediatrice 
Cod CPV 45400000-1 
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-1659530904556 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1659530904556 
Data publicării: 3 aug 2022, 15:51 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da 
https://mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-publice/plan-
de-achizi-ii  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) Nu 

Sursa de finanțare Ministerul Sănătății  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 001 856,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
 
Data: 8 aug 2022, 11:19 
Subiectul întrebării: Buna ziua 
Întrebare: In anunt in punct 15.17 este indicat - Certificatul ISO 2008 sau 2015 Managmentul 
calității în construcții aventi in vedere ISO 9001 ?? 
Răspuns (8 aug 2022, 11:35): Da, se solicită ISO 9001. 
 
Data: 15 aug 2022, 13:29 
Subiectul întrebării: Caiet de sarcini 
Întrebare: Pozitia 79 ce diametru la tava? 
Răspuns (15 aug 2022, 13:42): Diametrul 20 mm. 
 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659530904556
https://mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-publice/plan-de-achizi-ii
https://mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-publice/plan-de-achizi-ii
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5. Până la termenul-limită (data 24 aug 2022, 16:30), au participat următorii 
participanți: 

Denumirea operatorului economic IDNO Administratorii/Asociații 
BIOENERG CONSTRUCT SRL 1014600001573  
Cons Art Engineering SRL 1014600032805  

 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare: 

Cerințe solicitate BIOENERG 
CONSTRUCT SRL 

Cons Art 
Engineering 

SRL 
DUAE Nu corespunde  Prezentat  
Conform anexei nr. 12 sau formularu nr. 13 din documentația 
standard 
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul 
de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi 
atribuit 

Nu corespunde  Prezentat  

Formularul-Ofertă Prezentat  Prezentat  
Certificat de atribuire a contului bancar  Prezentat  Prezentat  
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor Prezentat  Prezentat  

Raport financiar  2021  Prezentat  Prezentat  
Oferta tehnică conform caietului de sarcini  Prezentat  Prezentat  
Cerere de participare. Anexa nr.7 Prezentat  Prezentat  
Declarația privind valabilitatea ofertei. Anexa nr.8 Prezentat  Prezentat  
Garanţia pentru ofertă 2% Prezentat  Prezentat  
Graficul de execuție a lucrărilor. Anexa nr.10 Prezentat  Prezentat  
Declarația privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 
Anexa nr.14 

Prezentat Prezentat 

Declarația privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului. Anexa nr.16 

Prezentat Prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștia, dacă este cazul. Anexa nr.16 

Nu există 
subcontractanți Prezentat 

Informație privind asocierea (în cazul asocierii), în cazul 
asocierii. Anexa nr.17 

Nu există 
informații Prezentat 

Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică Prezentat Prezentat 
Certificatul ISO 2008 sau 2015 – Managmentul calității în 
construcții Prezentat Prezentat 

Manualul Calității va fi prezentat integral Prezentat Prezentat 
Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de 
șantier Prezentat Prezentat 

Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de 
specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al 
calităţii 

Prezentat Prezentat 

Capacitatea economică și financiară Nu corespunde Prezentat  
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate. 
 
 

Nr. Lot 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Valoare 
ofertă 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
Lucrari de reparatie în 
secția Gastrologie și 
Hepatologie din cadrul 
Clinicii Pediatrice 

BIOENERG 
CONSTRUCT SRL 3 396 509,50 -- -- 

Cons Art Engineering 
SRL 3 426 595,13 + + 

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

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  
Denumirea 
operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

BIOENERG 
CONSTRUCT 
SRL 

Conform Legii 131/15 privind achizițiile publice art. 20 alin. autoritatea 
contractantă acceptă documentul unic de achiziții european (în continuare –
 DUAE), care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă 
preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către 
terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele 
condiţii: 

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art.19; 
b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de 

autoritatea contractantă; 
c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea 

contractantă în conformitate cu prevederile prezentei legi. 
În urma examinării DUAE s-a constatat că acesta a fost îndeplinit defectuos și 
anume punctul 4B 3 s-a solicitat ”Operatorul economic este în măsură să 
demonstreze o cifră medie anuală de afaceri,  după cum urmează: Valoare 6 000 
000 lei Perioada: ultimii 3 ani de activitate” – acesta indicînd la punctul 
menționat ”nu se solicită”. 
La punctul 4B.3.1 din DUAE acesta a completat informația ce ține cifra de afaceri 
conform datelor din raportul finianciar pentru anul 2017, 2018, 2019, 2020 și nu 
pentru ultimii 3 ani, după cum s-a solicitat (excluzînd anul 2021).  
Conform documentației standard anexată la procedură punctul punctul 53. Toate 
documentele: propunerea tehnică; propunerea financiară; DUAE; garanția pentru 
ofertă, după caz (anexa nr. 9) se completează fără nici o modificare sau o abatere 
de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. 
Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Iar conform 
punctului 76. ”în cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între 
informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite 
de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce 
duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se 
examinează documentele următorului candidat/ofertant.” 
Suplimentar, în urma examinării ofertei și tuturor documentelor anexate grupul de 
lucru a constatat că ofertantul nu a demonstrat Capacitatea economic și financiară 
prin realizarea unei cifre medii de afaceri în ultimii 3 ani de activitate de cel puțin 
6 000 000,00 lei, cerința solicitată în anunțul de participare. 
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S-a mai constatat și neîndeplinirea cerinței privind experiența similară. Conform 
declarației s-a prezentat ca experiență Contractul nr.12/19L din 15.01.2019 
obiectul contractului fiind Izolarea termică a preților IMSP Spitalul Raional Criulei 
în sumă de 2 912 183,14 lei.  
Totodată, obiectul contractului îndeplint constituie lucrări diferite de lucrările 
solicitate conform prezentei licitației publice, iar suma contractului îndeplinit 
constituie mai puțin de 75% din valoarea ofertei. 
 
Pentru îndeplinirea cerinței solicitate în anunțul de participare ”Certificat bancar 
de disponibilitate a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în 
cuantumul de cel puțin 30% din valoarea ofertei cu TVA, eliberat de o bancă 
comercială cu o zi înaintea de data depunerii ofertei” a fost prezentat contractul de 
creditare din 30.06.2022, fără a prezenta un act suplimentar de la banca comercială 
care confirmă cu o zi înainte de depunerea ofertei că întreprinderea dispune la 
moment de posibilitatea de a debursa o sumă echivalentă cu 30% din valoarea 
ofertei cu TVA. Astfel, din informația prezentată nu este clar cît a fost tranferat 
pînă la moment și care este soldul creditului, acesta eșuînd în a proba deținerea 
efectivă a mijloacelor bănești sau resurselor creditare necesare demarării 
contractului de achiziție.  
În urma examinării propunerii tehnice (devizele 3, 7, 5) s-a constatat excluderea 
mai multor materiale. 
  Materiale: 

1. 1-10 Corp de iluminat ДВО-40304 
30W IP40 buc 36,000 420,00 15 120,00 

2. 1-11 
Corp de iluminat inscriptie 
''Exit'' Led 8W IP31 cu 
acumulator 

buc 8,000 200,00 1 600,00 

3. 1-14 Corp de iluminat ДПО 4004 
18W IP31 buc 19,000 180,00 3 420,00 

4. 1-15 Corp de iluminat ЛПО LED 
2X18W, IP20 buc 68,000 580,00 39 440,00 

5. 1-16 
Corp de iluminat ЛБА 3923 A 
2-8W IP31 , cu acumulator 
(pentru iluminar de avarie) 

buc 9,000 380,00 3 420,00 

6. 1-21 
Priza monopolara cu contact de 
legare la pamint In=16A IP20 
PC10-3-KБ 

buc 36,000 40,00 1 440,00 

7. 1-29 Teava din v/p D20mm m 4 600,000 1,80 8 280,00 
9. 1-30 Teava din v/p D25mm m 1 400,000 2,00 2 800,00 

34. 1111000100024-
1 

Intrerupator manual unipolar 
10 A, IP20; BC10-1-0-КБ buc 17,170 25,00 429,25 

35. 1111000100024-
2 

Intrerupator manual  bipolare 
de de 10 A, IP20; BC10-2-0-
КБ 

buc 25,250 25,00 631,25 

36. 1112-4 Doze de cablu de conectare buc 4,000 5,00 20,00 
39. 12-211 Priza RJ-12 buc 2,000 25,00 50,00 

 
196. 2875274202100 Robinet fonta si otel, dispozitiv 

de inchidere buc 3,000 75,00 225,00 

 Valoarea materialelor excluse de către ofertant 76875,50 

 
Subsecvent, potrivit pct. 54 subpct. 1) din Documentația standard ”ofertantul 
elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și 
lista cu cantitățile de lucrări”. De asemnea, potrivit pct 3.2.3 din documentul 
normativ CPL.01.01-2012 ”Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru 
lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse” aprobat prin Ordinul 
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Ministerului Dezvoltării regionale și Construcțiilor nr. 6 din 23.01.2013, la 
întocmirea listelor cu cantitățile de lucrări, devizele locale și calculelor, volumelor 
lucrărilor se determină în baza documentației de proiect (sau în baza descrierii 
lucrărilor – pentru lucrările de reparație și de restaurare) conform normelor de 
deviz și regulelor de calcul a volumelor de lucru. Excluderea materialelor din 
devizele locale în valoare de 76875,50 lei vor afecta substanțial calitatea lucrărilor 
finale, motiv pentru care, grupul de lucru nu poate accepta o astfel de ofertă. 
În baza celor expuse mai sus, grupul de lucru apreciază oferta neconformă, aceasta 
fiind respinsă în conformitate cu HG 638 din 26-08-2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări Secțiunea a 5-a Examinarea, 
evaluarea și compararea ofertelor pct. 135. Grupul de lucru respinge orice ofertă 
apreciată ca fiind neadecvată, neconformă sau inacceptabilă. 
La evaluarea tehnică a ofertelor a participat specialistul de profil cooptat din afara 
instituției, devizier Pavel Homițchi. 

 
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. 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
       

12. 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 reparatie în 
secția Gastrologie și 
Hepatologie din cadrul 
Clinicii Pediatrice 

Cons Art 
Engineering 
SRL 

1 3 426 595,13 3 426 595,13 4111914,16 

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

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

Toți ofertanții 01.09.22 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)                                                  

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

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

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este egală sau mai mare decât 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice 

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

 
Operatorul economic ”Bioenerg Construct” SRL a contestat decizia grupului de lucru. Prin Nr. 03D-
645-22 Data: 11.10.2022 ANSC a respins contestația operatorului economic ”Bioenerg Construct” 
SRL. 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică 

Argumentare: ---  
 
Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al contractului fără TVA inclusiv 

TVA 
Cons Art 

Engineering SRL c/a 172 12.10.22 3 426 595,13 4111914,16 31.05.2023 

 
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 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. 

 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 
 
 
 
Sergiu GLADUN                        ______________________________ 













APROBAT

DARE DE SEAMA 

privind atribuirea contractului de aehizitii publice

Nr. MD-1663916559619 din 21.10.2022

1. Date cu privire la auitoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Institutia Publica Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun.Chisinau
1DNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chisinau, str. Romana 1
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 (nume, prenume, telefon, Sectia Aehizitii Publice, 022/263130
e-mail) achiziti i ,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) Nu se aplica
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achizitie! Produse farmaceutice
Cod CPV 33600000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decal licitatia 
deschisa)

Art. 57 alin. 1) al Legii 131/2015 
p. 8 al HG 987 din 10.10.2018

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

o c d s - b 3 w d p l  M D  1 6 6 3 9 1 6 5 5 9 6 1 9

Link-ul: M l ender Public Portal tuov.md)
Data publicarii: 23.09.2022

Platforma de aehizitii publice utilizata □ achizitii.md;

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

□ Da
Link-ul catre planul de aehizitii publice publicat: 
PLAN-ACIIIZГГ11-2022.n d ftc rep o r.o ra l n. 1.12

Anunt de intentie publicat in BAP (Nu se
aplica)

Data:
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

Nu se aplica

Sursa de finantare □Buget de stat 2022;

1

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org


Valoarea estimata (lei, fard TV A) 65  q 4 q q q

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: Nu se aplica

(Se va completeи in cazul in care au fast solicit ate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari)
Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz)

[Indicati sursa utilizcita si data publiedrii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 03.10.2022 ora 09:00), au depus oferta 4 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. IM Becor SRL 1003600060828 lurie Bezer
2. Lismedfarmfarm SRL 1003600113573 Ecaterina Chitic
3. Distrimed SRL 1009600029081 Gheorghe Apostol
4. Dita EstFarm SRL 1002600046359 lurie Chirtoaca

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

IM Becor 
S.R.L.

Lismedfarm
S.R.L.

Distrimed
S.R.L.

Dita EstFarm  
S.R.L.

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

Cerere de participate prezent prezent prezent
Declaratie privind 
valabilitatea ofertei

prezent prezent prezent prezent

Garan(ia pentru oferta 
1%

prezent prezent prezent prezent

Licen(a de activitate 
farmaceutica

prezent prezent prezent prezent

Propunerea tehnica prezent prezent prezent
Propunerea fmanciara prezent prezent prezent
Document Unic de 
Achizitii European 
(DUAE)

prezent prezent prezent prezent

Dovada inregistrarii 
persoanei juridice, in 
conformitate cu 
p re v e d e r ile  le g a le  din

prezent prezent prezent prezent

?



tara in care ofertantul 
este stabilit
Extras din Registrul de 
Stat al Persoanelor 
J uridice/ Act/document 
de imputemicire a 
persoanei care aplica 
semnatura electronica 
pe oferta participantului

prezent prezent prezent prezent

Raportul
fmanciar/Situatia
financiara

prezent prezent prezent prezent

Lista fondatorilor 
operatorului economic

prezent prezent prezent prezent

Certificat privind lipsa 
sau existenta restantelor 
fata de bugetul public 
national

prezent prezent prezent prezent

Certificat de atribuire a 
contului bancar

prezent prezent prezent prezent

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatici de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentu! a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Nr
ord. Denumirea

lotuiui

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei
(fara

TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de
masura

Corespunde 
rea cu 

cerintele de 
calificare

Corespund 
erea cu 

specificatiil 
e tehnice

1 A c i d u m

a c e ty l s a l i c y l i c u m  

5 0 0  m g .
c o m p r i m a r t e  N 1 0

IM Becor SRL 174,60 60 cutii + +
Lismedfarm SRL 211,11 60 cutii + +
Distrimed SRL 216,67 60 cutii - +
Dita EstFarm SRL 310,28 30 cutii + +

2 A c i d u m

a s c o r b i n i c u m  5 % -  
2 m l .  F io l e  N 1 0

Lismedfarm SRL 1184,00 80 cutii + +
Dita EstFarm SRL 1185,07 80 cutii + +
IM Becor SRL 1587,00 60 cutii + +

3 A c i d u m

a s c o r b i n i c u m  1 0 % -  
5 m l .  F i o l e  N 1 0

Dita EstFarm SRL 1456,38 60 cutii + +

4 C i a n o c o b a l a m i n a  

0 , 0 5 % - 1 m l.  N 1 0
Distrimed SRL 5853,35 450 cutii - +

5 E n a l a p r i l  lO m g .  

c o m p r i m a t e  N 3 0
Lismedfarm SRL 2070,00 150 cutii + +
IM Becor SRL 2157,00 150 cutii + +
Dita EstFarm SRL 2847,69 150 cutii + +

6 R i b o x i n  2 % - 5 m I . Dita EstFarm SRL 6488,73 450 cutii + +
7 l o d  5 % - 1 0 m l . Lismedfarm SRL 402,00 60 fl + +

Dita EstFarm SRL 418.16 60 fl + +
IM Becor SRL 590.40 60 fl + +

8 P o v i d o n  l o d a t  1 0 % -  
5 0 m l .
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9 A s p a r c a m  175  m g .  

+  1 7 5 m g .  
c o m p r i m a t e  N 5 0

10 P i r a c e t a m  2 0 %  5 m l .  

f i o le  N 1 0
Distrimed SRL 6740,72 400 cutii - +

IM Becor SRL 7016,00 400 cutii + +

Dita EstFarm SRL 7718,60 400 cutii + +

11 C l o r h i d r a t  d e  

p i r i d o x i n a  5 % - l m l .  
f i o l e  N 1 0

Dita EstFarm SRL 9263,55 500 cutii + +

Distrimed SRL 9953,70 500 cutii - +

12 C a l m o c o r d  
P i c a t u r i  c a r d i a c e  

2 5 , 0  m l  fl.

Lismedfarm SRL 287,50 50 fl + +

13 M e t o p r o l o l  5 0  m g .  

c o m p r i m a t e  N 6 0
Dita EstFarm SRL 1195.15 80 cutii + +
IM Becor SRL 1447,20 40 cutii + +
Lismedfarm SRL 1734,00 40 cutii + +

14 H i d r o c o r t i z o n  
2 , 5 % - 2 m l .  f i o le  
N 1 0

Lismedfarm SRL 362,50 5 cutii + +

15 H i d r o c o r t i z o n  1 % -  

2 0  g r .  t u b

16 H y d r o g e n i i  p e r o x i d i  

6 % - 1 0 0 0 m l
Lismedfarm SRL 386,10 3011 + +

17 H y d r o g e n i i  p e r o x id i  

3 % -  1 0 0 0 m l .
Lismedfarm SRL 128,70 Г10 fl + +

Dita EstFarm SRL 428,24 30 fl + +

18 S u l f a c i l  d e  s o d i u  

3 0 % - 1 0 m l .
Dita EstFarm SRL 522,43 50 fl + +

Lismedfarm SRL 522,50 50 fl + +

19 T r o p i c a m i d a  1% - 
10m l

20 D o p a m i n a  4 % - 5 m l .  

f io le
Dita EstFarm SRL 645,65 4 cutii + +

21 M e t i l p r e d n i s o l o n  

4 % - l m l .  f io le
IM Becor SRL 876.00 4 cutii + +

Distrimed SRL 896,30 4 cutii - +

22 I n f u c o l  ( R e f o r t a n )  

6 % - 5 0 0 m l .

23 R i n g e r  s o l u t i e  
5 0 0 m l .

Lismedfarm SRL 112,00 8 fl + +
Dita EstFarm SRL 167,54 8 fl + +
IM Becor SRL 168,00 8 fl + +

24 S a l b u t a m o l  2 0 0  

d o z e  p e r  f l a c o n
Dita EstFarm SRL 278,39 8 fl + +
Lismedfarm SRL 280,00 8 fl + +
IM Becor SRL 280,24 8 fl + +

25 T i o s u l f a t  d e  s o d i u  
3 0 %  - 1 0 m l.  f io le  
N 1 0

26 C l o r u r a  d e  c a l c i u  
1 0 %  - 5 m l .  f i o le  
N 1 0

27 G l u c o z a  5 % - 2 0 0 m l . Dita EstFarm SRL 40,29 4 fl + +
IM Becor SRI , 41,80 4 11 + +

*  In cazul utilizarii licita(iei electronice se va indica pre(ul ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de califtcare" f  "Corespunderea cu specificatiile tehnice”, se va 
consemna prin: „ +  ”  in cazul corespunderii fi prin „  -  ”  in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerintele stabilite in docunientatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de 
scazut) s-a solicitat:
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D a t a
s o l i c i t d r i i

O p e r a t o r u l  e c o n o m i c l n f o r m a t i a  s o l i c i t a t a R e z m a t u l  r a s p u n s u l u i  o p e r a t o r u l u i  
e c o n o m i c

9. Ofertantii respinsi/dlescalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
Distrimed SRL Prezentarea documentelor catre о alta autoritate 

contractanta.
Transferul garantiei pentru oferta catre alta 
autoritate contractanta.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mai scazut □

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

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va complete pentru loturile care an fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre( sau cel mai bun 
raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Nr
ord.

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul
unitar
(fara
TVA)

Pretul
total
(fara
TVA)

Pretul
total

(inclusiv
TVA)

I A c i d u m  a c e t y l s a l i c y l i c u m  
5 0 0  m g .  c o m p r i m a r t e  
N l O ( c u t i e )

IM  B e c o r S R L 6 0  c u ti i 2 ,9 1 1 7 4 ,6 0 1 8 8 ,4 0

2 A c i d u m  a s c o r b i n i c u m  5 % -  

2 m l .  F i o l e  N l O ( c u t i e )

L i s m e d f a r m  S R L
8 0  c u ti i 1 4 ,8 0 1 1 8 4 ,0 0 1 2 7 8 , 7 2

3 A c i d u m  a s c o r b i n i c u m  

1 0 % - 5 m l .  F i o l e  N l O ( c u t i e )

D i t a  E s t F a r m  

S R L
6 0  c u t i i 2 4 , 2 7 1 4 5 6 , 3 8 1 5 7 2 ,8 9

5



5 E n a l a p r i l  lO m g .  

c o m p r i m a t e  N 3 0  ( c u t i e )

L i s m e d f a r m  S R L
150  c u t i i 1 3 .8 0 2 0 7 0 , 0 0 2 2 3 5 , 6 0

6 R i b o x i n  2 % - 5 m l .  ( c u t i e ) D i t a  E s t F a r m  

S R L
4 5 0  c u t i i 1 4 ,4 2 6 4 8 8 . 7 3 7 0 0 7 , 8 5

7 Io d  5 % - 1 0 m l .  ( f l a c o n ) L i s m e d f a r m  S R L 6 0  fl 6 , 7 0 4 0 2 , 0 0 4 8 2 , 4 0

10 P i r a c e t a m  2 0 %  5 m l .  f i o le  

N l O ( c u t i e )

1M B e c o r S R L
4 0 0  c u ti i 1 7 ,5 4 7 0 1 6 , 0 0 7 5 8 0 , 0 0

11 C l o r h i d r a t  d e  p i r i d o x i n a  
5 % - l m l .  f i o l e  N 1 0  ( c u t i e )

D i t a  E s t F a r m  

S R L
5 0 0  c u t i i 1 8 ,5 3 9 2 6 3 , 5 5 1 0 0 0 4 , 6 5

12 C a l m o c o r d
P i c a t u r i  c a r d i a c e  2 5 , 0  m l  fl.

L i s m e d f a r m  S R L
5 0  tl 5 , 7 5 2 8 7 , 5 0 3 4 5 , 0 0

14 H i d r o c o r t i z o n  2 , 5 % - 2 m l .  

H o le  N  1 0 (c u t i e )

L i s m e d f a r m  S R L
5 c u t i i 7 2 , 5 0 3 6 2 , 5 0 3 9 1 , 5 0

16 H y d r o g e n i i  p e r o x i d i  6 % -  
1 0 0 0 m l  ( f l a c o n )

L i s m e d f a r m  S R L
3 0  fl 1 2 ,8 7 3 8 6 , 1 0 4 6 3 , 3 2

17 H y d r o g e n i i  p e r o x i d i  3 % -  
1 0 0 0 m l .  ( f l a c o n )

L i s m e d f a r m  S R L
10 11 1 2 ,8 7 1 2 8 .7 0 1 5 4 ,4 4

18 S u l f a c i l  d e  s o d i u  3 0 % -  
10 m l.  ( f l a c o n )

D i t a  E s t F a r m  
S R L

5 0  fl 1 0 ,4 5 5 2 2 , 4 3 5 6 4 , 2 3

2 0 D o p a m i n a  4 % - 5 m l .  f i o le  

( c u t i e )

D i t a  E s t F a r m  

S R L
4  c u t i i 161 ,41 6 4 5 , 6 5 6 9 7 ,3 1

21 M e t i l p r e d n i s o l o n  4 % - l m l .  

f i o le  ( c u t i e )

IM  B e c o r  S R L
4  c u t i i 2 1 9 , 0 0 8 7 6 , 0 0 9 4 6 , 0 8

2 3 R i n g e r  s o l u t i e  5 0 0 m l .  
( f l a c o n )

L i s m e d f a r m  S R L
8 fl 1 4 ,0 0 1 1 2 , 0 0 1 2 0 ,9 6

2 4 S a l b u t a m o l  2 0 0  d o z e  p e r  
f l a c o n  ( f l a c o n )

D i t a  E s t F a r m  
S R L

8 fl 3 4 , 8 0 2 7 8 . 3 9 3 0 0 , 6 6

2 7 G l u c o z a  5 % - 2 0 0 m l .  

( f l a c o n )

D i t a  E s t F a r m  

S R L
4  fl 1 0 .0 7 4 0 , 2 9 4 3 ,5 1

15. Anularca procedure de achizitie publica:

Pentru loturile 8, 9, 15, 19, 22, 25, 26- in temeiul art. 71 alin. _1)_ lit. _(a)_.
Argumentare: Nu a fost depusa nici о oferta.

Pentru loturile 4, 13 in temeiul art. 71 alin. _1)_ lit. _(c)_.
Argumentare: Niciunul dintre ofertanp nu a intrunit condifiile de calificare prevazute in documentafia 
de atribuire.

16. Informarea operatorilor economic! desprc dcciziilc grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Distrimed SRL 10 octombrie 2022 v ic to r.done a@ dis trim e d .m d

Lismedfarm SRL 10 octombrie 2022 v lad .ch itic@ lism edfa rm .m d

IM Becor SRL 10 octombrie 2022 a .vrancean@ becor.m d

Dita EstFarm SRL 10 octombrie 2022 re g h m a tu d o sa n @ d ita .m d

(lnformarea operatorilor economici implicate in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

17. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este ntai 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 □_______

6

mailto:victor.donea@distrimed.md
mailto:vlad.chitic@lismedfarm.md
mailto:a.vrancean@becor.md
mailto:reghmatudosan@dita.md


~~К--------------------------------------- -----------------------------
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 TITLULU1IVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Contractul de achizifie/acordul-cadru Tncheiat:

Denumirea
operatorului

economic

—ж-----------
Intreprin

derea:
Cu

capital
autohton/

Cu
capital

mixt/asoci
ere/
Cu

capital
strain

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de 
valabilitate 

al
contractului
/acordului-

cadru
fara TV A inclusiv

TVA

Lismedfarm
SRL

Cu
capital
autohton

158
20.10.2022

33600000-6
4932.80 5471,94 31.12.2022

IM Becor SRL Cu
capital
mixt

159 20.10.2022 33600000-6
8066,60 8714,40 31.12.2022

Dita EstFarm 
SRL

Cu
capital
autohton

160 20.10.2022 33600000-6
18695,42 20191,10 31.12.2022

19. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza 
doar in cazul in care lla procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de durabilitate 
si s-a incheiat contra ct/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate):

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

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

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

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

Pre|ul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □
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Pan prezenta dare de seanta, grupul de lucru declara cd 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 ), precunt si ей in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seanta, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de 
Nicolai ISCHIM JI
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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. 02- MD-1665058446475 din 20.10.2022 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria municipiului Hîncești 
Localitate mun. Hîncești  
IDNO 1007601004054 
Adresa str. M. Hîncu, nr.132 
Număr de telefon 026923286, 026924198, 026922975 
Număr de fax 026923286 
E-mail oficial  municipiulhincesti@gmail.com 
Adresa de internet primariahincesti.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Alexandru BOTNARI 

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 INDICATOARE RUTIERE 
Cod CPV SIA RSAP - 34900000-6, 34992300-0, 34992200-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

În conformitate cu Articolul 57, Legea 131/2015 
privind achizițiile publice 

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

Nr: MD-1665058446475 
Link-ul:    
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1665058446475 
  
  
  
  
  
Data publicării: 6 oct 2022, 15:13 

Platforma de achiziții publice utilizată 
□ achizitii.md;  

□ e-licitatie.md; □ yptender.md 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665058446475
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Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

□Da   

□ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://primariahincesti.md/wp-
content/uploads/2022/09/Planul-achizitiilor-pentru-
anul-2022-modificat-05.09.2022_compressed-1.pdf 
nr. 215 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □ 

Licitație electronică   

□Catalog electronic 
Sursa de finanțare 

□Buget de stat;  

□Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □ 
Alte surse:   

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 236 750 MDL 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

 

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 14.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 Mainteh Grup 1018600046167 Sandu Igor – 
administrator 
Bogdan sergiu – director 
tehnic (procura din 
14.10.2022) 

https://primariahincesti.md/wp-content/uploads/2022/09/Planul-achizitiilor-pentru-anul-2022-modificat-05.09.2022_compressed-1.pdf
https://primariahincesti.md/wp-content/uploads/2022/09/Planul-achizitiilor-pentru-anul-2022-modificat-05.09.2022_compressed-1.pdf
https://primariahincesti.md/wp-content/uploads/2022/09/Planul-achizitiilor-pentru-anul-2022-modificat-05.09.2022_compressed-1.pdf
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator economic 1 
Mainteh Grup 

Operator 
economic  

 

Operator 
economic  

 

Operator 
economic  

 
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 

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

prezentat    

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor 

prezentat    

Certificat de conformitate 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 

INDICATOARE 
RUTIERE 

Mainteh Grup 236 300 
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 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 Pentru fiecare lot □        

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

 Preţul cel mai scăzut  □                        

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

INDICATOARE 
RUTIERE 

Mainteh Grup 
1 lot 236 300,00 236 300,00 283 560,00 

 
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  

Mainteh Grup 

18.10.2022 

01- MD-1665058446475 din 
17.10.2022 publicată pe SIA 
RSAP   
ocds-b3wdp1-MD-166505844647
5 

 Scrisoarea de informare nr. 
02/1-37/1225  din 18.10.2022 la 
e-mail: 
maintehgrup@gmail.com 

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

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/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  

MAINTEH 
GRUP 

Cu capital 
autohton 

183 din 
20.10.2022 

34992200-9 236 300,00 283 560,00 31.12.2022 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665058446475
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665058446475
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

(DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

 

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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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.12 din 28.10.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. ”Baza auto a Cancelariei de Stat” 
Localitate mun. Chișinau 
IDNO 1006601001034 
Adresa str. Bucuriei 18/2 
Număr de telefon 022746297 
Număr de fax 022744369 
E-mail oficial  bacs_001@mail.ru 
Adresa de internet http://baza-auto.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Dan G. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri +  Servicii   Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse petroliere 
Cod CPV 09100000-0 
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-1664437473444 
 
Link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664437473444?tab=contract-notice 
 
Data publicării: 29.09.2022 

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://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-
type/achizitii-publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 29.09.2022 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664437473444?tab=contract-notice 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

mailto:bacs_001@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664437473444
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Sursa de finanțare +Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 777 562,50 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

Conform SIA RSAP  

Expunerea succintă a răspunsului  Conform SIA RSAP  
Data transmiterii Conform SIA RSAP  

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 (20 octombrie , ora 15.00 ), au depus oferta,  ofertant: un ofertant 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL 1002600005897 Isayev FERYUZ 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

ÎCS „LUKOIL-
Moldova” 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 

Document 1     
Document n     

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 ÎCS „LUKOIL-

Moldova” SRL 
1 764 291,67 1 lot + + 

Operator economic 
n 

    

Lot n Operator economic 
1 

    

Operator economic 
n 

    

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
-  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

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)  
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Factorii de evaluare Valoarea din 
ofertă Punctajul calculat 

ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL Total 
Denumire factorul 1 Pretul cel mai scazut si 

documentatia deplina solicitata 
(unicul participant)  

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Produse 
petroliere 

ÎCS „LUKOIL-
Moldova” SRL 

I lot 1 764 291,67 1 764 291,67 2 117 150,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL 21.10.2022 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 □ 
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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 

ÎCS 
„LUKOIL-
Moldova” 

SRL 

-  

63 28.10.2022 09100000-
0 1 764 291,67 2 117 150,00 31.12.2022 

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

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  +                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMA

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

Nr.-1 din 24.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documentania de atribuire:

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

V

Denumirea autorititii contractante Primaria comunei Larga Noua

Localitate s. Larga Noua

ITTNfT l  00760 I 007 I 36

Adresa MD 3921s. Larga Noua, r-l Cahul

Numir de telefon 0299-70808 .0299 -1 07 | E

Numlr de fai 0299-70808

E-mail orimaria. larsanoua@mai l. ru

Adresa de internet
Persoana de contact Maidan Tatiana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate vCererea ofertelor de preturi nlicitallie deschisd

rAltele: tlndisai- il

Procedura de achiziIie repetati (dupd caz) Nr:

fiprt 
"Uiectului 

contractului de achizilie/

acordului-cadiu

Bunuri n ServiciiV Lucrdri

Obiectul achiziIiei Servicii de proiectare a Planului urbanistic
General al comuneiLarga Noud, r l  Cahul

Cod CPV 71 200000-0
E-p"*"e" *otivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (in cazil aplicdrii altor

nroceduri de cdt I icita] ia de sc hi s d)

P"ocedura de atribuire ke va indica din cadrul
portal ului glilernamental www'mtendgr' goy. md)

Nr:21060326
Link-ul: https:// https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD- I 65 83 04883370
Data publ icdrii:|9 .07 .2022

Platforma de achiziIii publice utilizat5 v achizitii.lnd; n e-licitatie.md; I yptender.md

Anunfl de inten[ie pubticat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici !i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rsistem dinamic de achizi  ie

rLici ta ie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanlare nBuget de stat;  nBuget CNAMI ntsuget CNAS: v surse

externe: nAlte surse: Ilndicatil

Valoarea estimatl (lei, Jdrd TVA) 201473.331ei

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea suicinti a solicit[rii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii



ul moOificli4gl ffi"tupublicariil
iffi loacelor de informare

tlrdk" nndrul de:ilel
ffiunere Di deschidere a

ofertelor Prelungit (duq":!2

4. Modificiri operate in documentaIia de atribuire:

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

6. InformaIii privind ofertele depuse

citre oPeratorii economici:

ffiffi"t"t" dconstituie oferta

va consmna prin: prezentat' neprezental' nu cores

Inform Iia privind corespunderea ofdrtelor cu cerinEele solicitate:

l-limiti (data 28.01.2022,ora-11:00J0 au depus oferta 1- ofertanii:

li documentele de calificare Ii aferente DUAE p

Operator eQonomlc Operator economlc

J n

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se vu indic'a [n conformilula ctr cerrn

documentahia de atribuire Ji se va consemna prin: prezentat' neprezentat' nu corespunde (in

cdnd documentul afost prezentat, dar nLu corespundicerinl)elor de calificare))

al t :  t l in

cuzul

5. Pffni la termenu
AsociaDii/

administratoriiffiluieconomic
mNO

Nr.
loo7666oogszs Terentii Liudmtta

1 . Blrout oo Prore rezentate de

torului economic

P"no*rru Oo"ot '""t Biroul de
proiectiri Urban-

Se va consmna Prin: Prezenta

C"ttificut. Decizia de

inregistrare a
intreprinderii
Inforrnalii generale

L

Cantitate tri
unitate de
misur[

Corespunderea
cu cerinEele
de calificare

Corespunderea
cu specificaIiile

tehniceDenumirea
totului

Denumiiea
operatorului

economic

PieEul
ofertei

r/ffi ' i TVA\$

1 + + lLot I
Servicii de
proiectare
a Planului
urbanistic
General al
comunei
Larga
Noui, rl
Gahul

ffiul de proiectiri
Urban-Design S.R.L

19000tr.uu



* in cazut utitizdrii t,:.i,:3i!i-1',:':::'i:,'Jriiri!,tf1!iXi#r:{3':'#:8;* in cazul utilizdrii licita\iei elec.tromice se va indtco p'"?'?,ru:rli"i 
3"i ".Co::l!"derea cu

(nrormati"*'";"f";vii1iffi;k;X';;:;?'::'l;:!,:!;":;;"*"nderii ti prin "-" tnil:;:n';')';:;::"f:'3:,:;;;;;;:* l^';'u'i"tete 
de '''r'::::,,;,:,,;; 'i i.* "-" tn cQzut

sp,ecifica\iile teymce'l '- " 
uo consemno prin: "+" 

tn cazut

.-o-rrnderea ofQtl'::;';;t;;; 
r^-i+dr-ri sau confirmarea unor date privind ":::'t,"jff:ili-il"'""

8. pentru erucida.rea :1",:::*::f s,'iil ;ll,fiil:l;l.ffi I ;;;;f,;" "" 
p re I urrputtuvr oo1 

ror neclariti[i sau confirmarea unor 
""t;ilil;pr.nuiui anormal de

Pentru elucidarea unor neclariti[i sau 
:ilil;i;;iinclusiv jusr

:;ltffi;t'#iillit"in 
documentailia de af,rtourro \ruv'--- 

, : . :-i..i rr""q

irrirutPunderii)

sclzut) s-a solicitat:

ffiicumulateo
Pentru t9u1e. lo],fli!,rtu*a*t 

de loturi
Alte limitdri Pnvtnc

care pot fi atribuite aceluiali ofertant: [Indica1i]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul

11. Criteriul de atribuire aplicat:

ffi
;il"ib* raPort calitate-Pre! n

';::t;':',",:':::;:,--r 
!:,yJ:ir,nr,y,:i:::;',i"iff#iri,itcri'[erii 

de a'lribuire' se vor

',iiaii"i""''e qiteriile de atribuire aplt(

6,'2;::;;,:':r:::,::W;i,#{"::;;:i"' 
in bazq criteriitor: cet mai bun raport catita'le-

';:'; 
: 
"i" 

: ;f ^' ii [ 
""' 

op or t c atit at e - c o st )

n cadrul procedurii de atribuire s-a

1

pe loturi:

oirtan n ii respin I i/dett"tt**

i-. *ouu"tatea de evaluare a ofertelor:

13. Reevaluarea ofertelor:

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

decis:



Atribuirea contractului de achizi ! ie public6/acordului-cadru:

Denumirea
lotului ,

Cantitate Di
unitate de
mdsuri

PreDul unitar
(mrn TVA)

PrCEul total
(fnrI TVA)

PreIul total
(inclusiv TVA)

Servicii de
proiectare a
Planului
urbanistic
General al
comunei
Larga Noui,
rl Gahul

Biroul de
proiectiri
Urban-Design
S.R.L

190000.00 190000.00 228000.00

Anularea procedurii de achiziIie publicd:

In temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

l5' rnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

(Informarea operatorilor economici implicazi fn procedura de atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achiziJii se realizeazd tn conformitite cu prevederile art. 3l ai Legii nr. I3I din 3 iutie2015 privind achiziJiile publice)

(selectac)i termenul de 
TJteptare respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3 r clin 3iulie 2015 privind achiziJiile puili"r, inclusiv o ,rr*nnnlor de azteptare, se efbctueazd fnconformitate cu prevederile TIT|1LUI IV capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului civil atRepublicii Moldova).

1 7. Contractul de achizi[ie/ acord ul_cad ru incheiat :

Oata transmiGfri Modalitatea ae transmitere

Biroul de proiectiri Urban-
Design S.R.L

vz.uy.zuzz e-mail, telefon

16. Termenul de aIteptare pentru incheierea contractului:

El l z i l e  i ncazu ln " tun@
mijloace electronice ni/sau fax n

Tg rni:A decdt pragurile prevEzut e la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achiziDiile

n cazul in care valoarea estimatd uJontra"tutui 
"rt"

x 6 zile in cazul transmiterii .o*uni"aril orin
miiloace electronice ,i/sau fax I

In cazul in care valoarea estimffi
egali sau mai mare dec6t pragurile previzute la art. 2
alin- (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 10lS privind
achizi I i i le publ ice

n ll zi leincazultranffi
mijloace electronice ! i/sau fax I
Z 16 zile in cazul ne,tra@
mijloace electronice !i/sau fax n

Dinumiiea,
operaiorutui

economic ,

Xu-e.ul
ni data ,

c0ntractului/
acordulul-cadru

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al
contractuluila

cordului-
cadru

:r, .

ffi
4



Biroul de
proiectiri
Urban-
Design
S.R.L

55

t4.09.202271 200000-
0

190000.00228000.00 t4.09.2023

1g. Informalia privind achiziIii publice durabile (achizi!ii verzi) (rubrica dald se completeazd dour

tn cazul tn care la procedura de achizirlie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate i 's-a

tncheiat contract/conffacte pentru lot/lotuii pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aJteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicati a jost ,espuctat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 20IS privind achizi]iite publice ), precam 2i cd tn cazul depunerii contestai,',iilor li/sau

recepJiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Zi soluZionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizigii confirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii

de aihizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Au fost aplicate criterii pentru achizili i publice durabile

(achiziIii verzDi
(DA/l\'lt-lt

(indicali suma cu TVA)

criteriul.de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost

anticate 
;riterii 

de durabilitate:

l1

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut .

Cel mai bun raport calitate'Pre1 a

Cel mai bun raport calitqte-cost a



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REV ALU ARE 

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ deciziei autoritatii contractante

Nr. 1 din 12.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 022 85-72-39
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) Crudu Lăcrămioara

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cerere a ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă
□ Altele:

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

Bunuri 0 Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Inventar moale
CodCPV 39500000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicam altor proceduri decât licitația deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661166871441
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062059/
Data publicării: 22.08.2022

Platforma de achiziții publice utilizată 0 achiziții.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 oSistem dinamic de achiziție 
0 Licitație electronică nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 936 800,00 lei

mailto:scp@ms.md
http://scp.md/
http://www.mtender.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062059/


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)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-Iimită (data 21.09.2022, ora 07:14), au depus oferta 5 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii
1. „Popozoglo” ÎI 1004611000023 Administrator și asociat unic: Topal Raisa
2. „Șarm” SA 1003600061641 Administrator: Zaichin Mihail
3. FPC „Arsec” SRL 1003600070221 Administrator și asociat unic: Baracova Tatiana

4. „Deniadi” SRL 1003600022839 Administrator: Amaut Natalia
Asociat și beneficiar efectiv: Amaut Serghei

5. „Universcom” SA 1002600037377 Administrator: Dovbenco Silvia

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

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

Denumire document Denumirea operatorului economic
„Popozoglo” ÎI „Șarm” SA FPC „Arsec” SRL

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

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

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

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat
Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a 
persoanelor juridice prezentat prezentat prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor prezentat prezentat prezentat
Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat
Documente/certificate de conformitate prezentat prezentat prezentat



1. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

* în cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

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
Saltea

„Popozoglo” ÎI 106 400,00 lei
400 buc

+ +
FPC „Arsec” SRL 139 980,00 lei

Lotul 2
Huse pentru saltea cu mușama

„Popozoglo” ÎI 28 850,00 lei
200 buc

- 4-
„Șarm” SA 38 200,00 lei - +

Lotul 3
Lenjerie de pat

3.1 Cearșaf de plapumă
3.2 Cearșaf de pat
3.3 Față de pernă

„Șarm” SA 199 200,00 lei
800 buc

1 200 buc
1 200 buc

+ 4-

„Popozoglo” ÎI 262 700,00 lei

„Universcom” SA 279 000,00 lei

Lotul 4
Plapumă din silicon

„Popozoglo” ÎI 119 850,00 lei
600 buc

4- 4-

„Șarm” SA 128 400,00 lei

Lotul 5
Pernă din silicon

„Șarm” SA 36 600,00 lei
600 buc

- +
„Popozoglo” ÎI 38 940,00 lei 4- +

Lotul 6
Cuvertură pentru pat Achiziția nu a avut loc (nu a fost depusă nicio ofertă)

Lotul 7
Ștergar flanșat

FPC „Arsec” SRL 10 600,00 lei
200 buc

+ +

„Deniadi” SRL 13 980,00 lei
Lotul 8

Pijama de flanea pentru 
bărbați

„Șarm” SA 81 000,00 lei
500 buc

- 4-

„Deniadi” SRL 117 500,00 lei - +

Lotul 9
Cămașă de corp pentru femei „Deniadi” SRL 25 100,00 lei 200 buc - +

Lotul 10
Chiloți petru bărbați „Deniadi” SRL 18 400,00 lei 500 buc - +

Lotul 11
Chiloți pentru femei „Deniadi” SRL 9 000,00 lei 300 buc - 4-

Lotul 12
Maiou pentru bărbați „Deniadi” SRL 17 325,00 lei 500 buc - 4-

Lotul 13
Ciorapi „Deniadi” SRL 4 920,00 lei 600 buc - +

Lotul 14
Ciupici pentru bărbați

FPC „Arsec” SRL 19 980,00 lei
400 buc

+ 4-

„Deniadi” SRL 26 760,00 lei - +

Lotul 15
Ciupici pentru femei

FPC „Arsec” SRL 9 160,00 lei
200 buc

+ +

„Deniadi” SRL 12 480,00 lei
Lotul 16

Șoșoni din pîslă Achiziția nu a avut loc (nu a fost depusă nicio ofertă)

Lotul 17
Papuci pentu personal medical Achiziția nu a avut loc (nu a fost depusă nicio ofertă)

Lotul 18
Scurte de iarnă Achiziția nu a avut loc (nu a fost depusă nicio ofertă)

Lotul 19
Scurte pentru bucătari „Șarm” SA 14 900,00 lei 100 buc 4- 4-

Lotul 20
Costum medical pentru femei

„Popozoglo” ÎI 18 960,00 lei
100 buc

+ 4-

„Șarm” SA 22 000,00 lei

Lotul 21
Costum medical pentru bărbați

„Popozoglo” ÎI 20 215,00 lei
100 buc

+ 4-

„Șarm” SA 22 000,00 lei



(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
Lotul 2
Huse pentru saltea cu mușama
1. „Popozoglo” ÎI
2. „Șarm” SA

Potrivit art. 69 alin. (6) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare 
și selecție": lipsa certificatului de conformitate pentru mușama.

Lotul 5
Pernă din silicon 
„Șarm” SA

Potrivit art. 69 alin. (6) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare 
și selecție ”: lipsa certificatului de conformitate pentru materie primă 
și produsul final; raport de încercări.

Lotul 8
Pijama de flanea pentru bărbați
1. „Șarm” SA
2. „Deniadi” SRL

1. Potrivit art. 69 alin. (6) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare 
și selecție”', lipsa certificatului de conformitate pentru materie primă 
și a raportului de încercări.
2. Potrivit art. 69 alin. (6) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare 
și selecție”', ofertantul nu a prezentat documentația de atribuire pe 
suport de hârtie și mostrele, conform solicitării nr. 01/c-06-906 din 
26.09.2022.

Lotul 9
Cămașă de corp pentru femei 
„Deniadi” SRL

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 
30% valoarea estimată a achiziției”.

Lotul 10
Chiloți petru bărbați
„Deniadi” SRL

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 
30% valoarea estimată a achiziției”.

Lotul 11
Chiloți pentru femei
„Deniadi” SRL

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 
30% valoarea estimată a achiziției”.

Lotul 12
Maiou pentru bărbați 
„Deniadi” SRL

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 
30% valoarea estimată a achiziției”.

Lotul 13
Ciorapi
„Deniadi” SRL

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 
30% valoarea estimată a achiziției”.

Lotul 14
Ciupici pentru bărbați
1. FPC „Arsec” SRL
2. „Deniadi” SRL

1. Refuz potrivit notificării nr. 01/c-24-324 din 29.09.2022.
2. Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice - „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 
30% valoarea estimată a achiziției”.

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
Modificările operate

14. în urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire grupul de lucru 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
(inclusiv TVA)

1 Lotul 1
Saltea „Popozoglo” ÎI 400 buc 266,00 lei 106 400,00 lei 127 680,00 lei

2 Lotul 2
Huse pentru saltea cu mușama 200 buc

3 Lotul 3
Lenjerie de pat

3.1 Cearșaf de plapumă „Șarm” SA 800 buc 114,00 lei 91 200,00 lei 109 440,00 lei
3.2 Cearșaf de pat 1 200 buc 65,00 lei 78 000,00 lei 93 600,00 lei
3.3 Față de pernă 1 200 buc 25,00 lei 30 000,00 lei 36 000,00 lei

4 Lotul 4
Plapumă din silicon „Popozoglo” ÎI 600 buc 199,75 lei 119 850,00 lei 143 820,00 lei

5 Lotul 5
Pernă din silicon „Popozoglo” ÎI 600 buc 64,90 lei 38 940,00 lei 46 728,00 lei

6 Lotul 6
Cuvertură pentru pat Achiziția nu a avut loc (nu a fost depusă nicio ofertă)

7 Lotul 7
Ștergar flanșat FPC „Arsec” SRL 200 buc 53,00 lei 10 600,00 lei 12 720,00 lei

8 Lotul 8
Pijama de flanea pentru bărbați 500 buc

9 Lotul 9
Cămașă de corp pentru femei

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
- „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției”.



10 Lotul 10
Chiloți petru bărbați

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
- „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției”.

11 Lotul 11
Chiloți pentru femei

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
- „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției”.

12 Lotul 12
Maiou pentru bărbați

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
- „ au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției”.

13 Lotul 13
Ciorapi

Potrivit art. 71 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
- „ au fost depuse numai oferte care: — depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției”.

14 Lotul 14
Ciupici pentru bărbați 400 buc

15 Lotul 15
Ciupici pentru femei FPC „Arsec” SRL 200 buc 45,80 lei 9 160,00 lei 10 992,00 lei

16 Lotul 16
Șoșoni din pîslă Achiziția nu a avut loc (nu a fost depusă nicio ofertă)

17 Lotul 17
Papuci pentu personal medical Achiziția nu a avut loc (nu a fost depusă nicio ofertă)

18 Lotul 18
Scurte de iarnă Achiziția nu a avut loc (nu a fost depusă nicio ofertă)

19 Lotul 19
Scurte pentru bucătari „Șarm” SA 100 buc 149,00 lei 14 900,00 lei 17 880,00 lei

20 Lotul 20
Costum medical pentru femei „Popozoglo” ÎI 100 buc 189,60 lei 18 960,00 lei 22 752,00 lei

21 Lotul 21
Costum medical pentru bărbați „Popozoglo” ÎI 100 buc 202,15 lei 20 215,00 lei 24 258,00 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare: ____________________________________________________________________ .

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
„Popozoglo” ÎI

06.10.2022 e-mail
„Șarm” SA

FPC „Arsec” SRL
„Deniadi” SRL

„Universcom” SA

(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 TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).



17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinder 
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/

Cu capital 
străin

Numărul 
și data 

contractului/ acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului- 

cadru

II11JIJJ.. и

fără TVA inclusiv TVA

-к^5 IIГBl
.7^........f

„Arsec” SRL 21062059/1 12.10.2022 39500000-7 19 760,00 lei 23 712,00 Iei 31.12.2022

„Popozoglo” ÎI 21062059/2 12.10.2022 39500000-7 304 365,00 lei 365 238,00 lei 31.12.2022

„Șarm” SA 21062059/3 12.10.2022 39500000-7 214 100,00 lei 256 920,00 lei 31.12.2022

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

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

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

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

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

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-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, 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

Iurie PAVLOV
(Nume, Prenume) (Semnătura)

Гь/ CLINIC ж . 
RSIHIATI^IE Io 

L.Ș.

Executor: Serghei Ciobanu ffff
Tel.: 022 857-238



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr.210б2932 din 2|.|0.2022

Date cu privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritйtii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mo;neaga"
Localitate muп. ChiEinёLr

IDNo 1 00з600 1 50783

Adresa mun. Chiginйu, str. Testemi(anu, 29
Nчmйr de telefon 022 40з 69,|

Nчmйr de fax 022 40з 69,7

E-mail oficial з s]tiz itiiprфll _с_q:=ý !2 
(g?,$r] ai! ._с_ tцц

Adresa de internet wtvlv.scr.tT cl

Реrsоапа de contact (пuше, рrепumе, tеlе.fоп,
e-mail)

Andrian Cebuc, tе1,02240З 69'7,
email: achizitiipublicescr@gmail.com

1. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Тiрчl procedurii de atribuire aplicate Licitalie deschisб
Procedura de achizi{ie rереtаtй (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/
асоrdчlчi-саdru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Materiale de construcfie tehnico-sanitare, scule
gi produse conexe sач ачхiliаrе pentru anul
2022, etapa III

Cod СРV 44000000-0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬuirе (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р ort alului guv er п аm епt al ww w, mt е пd е r, goy. md)

Nr: осds-ЬЗwdр 1 -MD -| 662452729204
Link-ul:
https : //achizitii. md/ro/public/tend er l 2 \ 0 629 З2 l
Data рuЬliсёпii 06.09,2022

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md;
Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй(ii contractante

Da
Link-ul сltrе planul de achizi{ii publice publicat:-

Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz) Data: ВАР пr. 69 diп02.09.2022
Link-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрd caz)
Sursa de finan{are Buget CNAM
Yаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 399.26б,93

2. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:



Data solicitйrii clarificйrilor 6 sept 2022,15:43
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succintfl а solicitflrii de clarificare ьuпа ziua. dato о lamurire mai сlаrа а radiatolului

de aluminiu. се inseamna 1000 si 1200, са
inaltimea si latimea е ceruta aceeas la parametrii
indicati?

Ехрuпеrеа sчссiпtй а rйsрuпsului Bun1 ziua, in caietul de sarcini s-a admis о еrоаrе,
s-a substituit cuvintul lйfimе cu lungime, urmй sa
fie pentru un lot lungimea 1000mm, pentru alt lot
lungimea 1200 mm. Caietul de sarcini ча fi aiustat.

Data transmiterii Rlspuns (8 sept 2022,11:0б)

Data solicitirii clarificirilor 13 sept 2022, |7:05
Denumirea ореrаtоrului economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Sectiile de aluminiu de obicei se produc cu latime

de 80mm о sectie. latimea totala excludeti-o din
caiet de sarcini, caci duce in eroare toti
participantii, nici decum пu se primeste 1000mm
sau 1200mm. Е necesar de indicat inaltimea
concreta, cu cite sectii sa fie Tadiatorul, се presiune
de luсru,

Ехрчпеrеа succintй а rйspunsului Вuпй ziua, specificaliile tehnice pentru radiatoare
au fost ajustate ;i modiГrcate. Consultali vй rog
Anunlul de participare qi Documentalia standard
modif,rcata.

Data transmiterii Rйspuns (14 sept 2022,16:58)

3. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

4. Рf,пi la tеrmепul - limitй (data 26.09.2022 оrа 08:30), au depus oferta 2 ofertanti:

Rezumatul modificйrilor I Ajustarea specifioaliilor pentru lotul 7. l si'7 .2
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)
Теrmеп-Iimitй de depunere;i deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

з

Rezumatul modificirilor II Ajustarea specificaliiloT pentru lotul 7.1 qi 7.2

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)
Termen-limiti de depunere 9i deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

з

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1.

CDH "OLIMPUS - 85,, SRL 1 004б00009626

pervanciuc svetlana
реrчапсiuс Alexei

pervanciuc Alexandr
1 "чfl Etb,ýýLfi ФN,, ý ý{.ý- 1 00360800434з Bolgari Lidia
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Dепumirе document
Denumirea operatoruIui economic

cDH ,,OLIMPUS-85,, SRL ,,VERMILION,, SRL
Documentele се constituie oferta

(se уа сопsелппа оriп: orezeпtat, пеоrеzепtаt, пu соrеsоuпdе)
Рrорuпеrеа tehnicй prezeпtat рrеzепtаt
Рrорuпеrеа fiпапсiаrй prezeпtat prezeпtat
DUAE рrеzепtаt prezeпtat
Gагаrr1 ia репtгu оfеrtб
(dutэd caz) рrеzепtаt рrеZепtаt

сеrеrе de participare рrеzепtаt prezeпtat
Declaralie privind
valabilitatea ofertelor

prezeпtat preZeпtat

Se
Documente de calificare

уа сопsешпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе

Informalii generale
despre ofertant

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

сегtifiсаt de
imegistrare (decizie
de inTegistrare)/
Extras de
iш,еsistгаrе

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt preZeпtat

Declaratie ре propria
rapsundere referitor li
conformitatea
produselof

preZeпtat рrеzепtаl preZeпtat рrеzепtаt

5. Informafii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare ;i аfеrепtе DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici:

б. Informa{ia privind corespunderea ofertelor сч cerin{ele solicitate:

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrй TVA)*

cantitate si
unitate de
mf,surй

Соrеsрuпdе
rеа cu

cerintele de
calificare

Corespunde
rеа cu

specifica{iile
tehnice

Lot 1. Materiale,
instrumente, piese
pentru uz sanitar

o,vER.Mtr1,ION,,

SRL 5б.435,00 1 lot + +

Lot2. Materiale de
conStruc!ii "vIlKMil,nФN,,

ýRL 77700,00 1 lot + +

Lot 3. Instrumente,
utilaj, scule,
echipament, uleiuri
pentru uz
sospodaresc

"чЕR.мILION,,
Sг{L 80.б50,00 1 lot + +

Lot 4. Filtre, set
cartuýe. "\,/EllMILION"

SRn 72.850,00 1 lot + r
l

J



Lot 5. Materiale de

construclii

"vEItMI1,IoN,,
Strttr,

27450,00 1 lot + +

CDH
,,Ф[,IIvf,P{JSn,

Si{.L
29700,00 1 lot i< Ф

Lot 6. Instrumente,
utilaj, scule,
echipament, uleiuri
pentru uz
sospodйresc

,,vEIt[\,Il LlON,,
SRL 9000,00 1 lot + +

Lot7. Materiale de
constructii

"v,[1]}l"r\,ttrtr,trOINo,

ýRi.,
53100,00 1 lot + +

* Nоtd: аvdпd iп yedere decizia de апulаrе а procedurii, пu s-a recurs la апаlizа dосumепtеlоr
suрlimепtаrе de calfficare qi seleclie, solicitarea mostrelor, respectiv qi imposibilitatea ехрuпеrii
grupului de luсru сu privire la сопfоrmitаtеа sau песопfоrmitаtеа ofertelor.

7. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu сеriп!еlе stabilite iп documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

8. Ofertan{iirespinqi/descalificafi: -

9. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtrч fiecare lot м
pentru mai multe loturi cumulate м
pentru toate loturile м

10. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut М

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul r5spunsului
оDеrаtоrului economic

26.09.2022

27.09.2022

28.09.2022

"VERMILION" SRL

S-a solicitat рrеzепtаrеа ofertei
de рrе! corectati in urma
еr,оrilог aritmetice

Solicitarea DeclaTalie ре
рrорriа risрuпdеrе сй la liчrаrе
va fi prezentat certificate de
conformitate sau declara}ie de
conformitate реrпtru fiесаrе
produs supus cerlifi carii
obligatorii.

S -а solicitat prezentarea
mostrelor pentru loturile
parlicipante.

Орегаtоrul economic
prezentat informa!iile
temenul solicitat.

Operatorul economic
prezentat informaliile
temenul solicitat.

Орrеtаtоrul economic а
prezentat mostrele in
termenii solicitati

а

la

а
la

28.09.2022 cDH,,OLIMPUS,,
SRL

S-a solicitat рrеzепtаrеа
mostrelor pentru loturile
participante.

Opretatorul economic а
prezentat mostrele in
termenii solicitati

4



11. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: -

12. Reeyaluarea ofertelor:

13. iп чrmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie рuЬliсй:

Motivul rеечаluйrii оfеrtеlоr I lnbaza notificйrii din data de 17.I0,2022 parvenite de la mеmЬrul

- specialist al grupului de luoru prin саrе se aduce 1а cunoEtinli
despre omiterile din cadrul evalulrii referitor la Lotul nT.7, 9i
anume poziliile 7.1 Radiator AL FERR. 700 НР si 7.2 Radiator
AL FERR. 700 нр,

Modificirile operate I Se descalific1 oferta pentru Lotul nr. 7 in conformitate cu art.69,
alin. (6), lit. Ь) а Legii пr.131 din 0З.07.2015 privind achiziliile
publice, oferta nu corespunde deoarece s-a solicitat ,,Radiator de
tip sau echivalent AL FERR - (сееа се yizeazб, obligatoriu
material aluminiu)" dar operatorul economic "VERMILION"
SRL а oferit соmропеп!а materialului fier*aluminiu, сееа се nu
corespunde cerintelor solicitate.

Denumirea lotului Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate;i
unitate de
mйsчrй

Preful
чпitаr

(fпrй ТYА)

pretul total
(fйrй ТVА)

Рrеful total
(inclusiv
тчА)

Lot 1. Materiale, instrumente, piese pentru uz sanitar
Lot 1.1 Electrozi dn
З,2/4,5 kg

"VERMILIoN"
SRL 6 cutie з25,00 1950,00 2з40,00

Lot |.2 Banda teflon
19mm*0,2mm* 16,5m

20 buc 75,00 1500,00 1800,00

Lot 1.3 Fuior de
сiперй (paclia) 10 buc 30,00 300,00 360,00

Lot 1.4 Past1 etangare
tuЬ Unipak 250s

"vERMILIoN"
SRL 10 buc |з7,50 1375,00 1б50,00

Lot 1.5 Electrozi
pentru sudat inox 2kg 300,00 600,00 720,00

Lot 1.б Vапй otel 2 buc 1208,33 24|6.67 2900.00
Lot 1.7 PaTanit 20 kg 100,00 2000.00 2400,00
Lot 1.8 Cauciuc
tehnic З0 kg 100,00 3000,00 3600,00

Lot 1.9 Cauciuc
tehnic З0 kg 100,00 з000,00 з600,00

Lot 1.10 Buloane 20 ks 200.00 4000,00 4800,00
Lot 1.11 Piulitй 8ks 200.00 1600,00 1920.00
Lot 1.12 Dop 2 buc 750.00 1500,00 1800.00
Lot 1.13 Pacord 50 set 75,00 з750.00 4500,00
Lot 1.14 Panouri
sandwich 12 Ьuс 875,00 10500,00 12600,00

Lot 1.15 Set - lad1 "vERMILIoN" 2 set 2800,00 5600,00 6720^00



instrumente Ei
accsesorii

SRL

Lot 1.1б Cheie pentru
tevi

4 buc 2з5,8з 94з,зз 11з2,00

Lot 1.17 Cheie pentru
tevi

2 buc 400,00 800,00 960,00

Lot 1.18 Cheie pentru

!evi 2 buc 500,00 1000,00 1200,00

Lot 1.19 Cheie pentru
tevi 2 Ьuс 750,00 1500,00 1800,00

Lot 1.20 Set chei
universale

2 set 200,00 400,00 480,00

Lot 1.2l Тrusё pentru
tйiеrеа levilor

1 set 700,00 700,00 840,00

Lot 1.22 Set de tarozi
gi filiere 1 set 2000,00 2000,00 2400,00

Lot 1.23 Flапgй О
100/8 GAURI 20 buc з00,00 6000,00 7200,00

Lot2. Materiale de constructii

Lot 2.1Tencuiali
uпiчеrsаlй ре bazd de
ipsos

"VERMILIoN"
SRL 900 kg 3,50 з 150,00 3780,00

Lot2.2 Glet ре Ьаzё
de ipsos

550 kg 8,00 4400,00 5280,00

Lot 2.3 Ciment 2000 kg 3,00 б000,00 7200,00

Lot2.4 Plasl abrazivй
10 set 50,00 500,00 600,00

Lot 2.5 Linocrom
standart de tip ТКР

"vERMILIoN"
SRL 10 buc 700,00 7000,00 8400,00

Lot2.6 Faianla alb1
"vERMILIoN"

SRL 80 m2 185,00 14800,00 |7760,00

Lot2.7 Gresie surй 40 m2 165,00 бб00,00 ,7920,00

Lot 2.8 Pietriq 150 Ьuс 25,00 3750,00 4500,00

Lot2.9 Nisip З00 buc 25,00 7500,00 9000,00
Lot 2.10 Placaj USB-
a
J

20 buc 600,00 12000,00 14400,00

Lot2.1l Plas1
aЫaziyб, Зm2 1000,00 3000,00 3600,00

Lot2.12 Рlаsй
abrazi.vб,

"VERMILIoN"
SRL Зm2 1000,00 з000,00 з600,00

Lot2.|3 Plas1
аЫаzivб Зm2 1000,00 3000,00 3600,00

Lot2.14 Plasй
аЫаziуб, З llt2 1000,00 3000,00 з600,00

Lot 3. Instrumente, uti lai, scule, echipament, uleiuri репtru uz gоsроdйrеsс
Lot 3.1 Perie сulэй 2 buc 100.00 200.00 240,00
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Lot 3.2 Scule Burghiu
(metal) dl.5 mm

"vERMILIoN"
SRL 10 buc 12,50 125,00 150,00

Lot 3.3 Sсulе Burghiu
(metal) d2.0 mm

10 buc 15,00 150,00 180,00

Lot 3.4 Fir p/u
motocoasё

50 buc JJ,JJ I666,67 2000,00

Lot 3.5 ВоЬiпй p/u
motocoase

20 buc 120,8з 24|6,67 2900,00

Lot 3.б Funie 25 metru 30,00 750,00 900,00
Lot 3.7 Smart cable
tester

"VERMILIoN"
SRL 1 buc 1000,00 1000,00 1200,00

Lot 3.8 Pistol electric
pentru lipit 1 buc 15 8,зз 158,33 190,00

Lot 3.9 Ciocan de
1ipit

2 Ьuс 24].,67 48з,зз 580,00

Lot 3.10 Trasator
cablu 1 buc 750,00 750,00 900,00

Lot 3.11 ýinl pentru
motoferestrйu

"VERMILIoN"
SRL 1 buc 266,67 266,67 320,00

Lot 3.12 Lan! pentru
mоtоfеrеstrйu

3 buc 250,00 750,00 900,00

Lot 3.13 Lanternй de
luсru 4 buc 300,00 1200,00 1440,00

Lot 3.14 Lanternй de
lucTu

10 buc 75,00 750,00 900,00

Lot 3.15 Set
surubelnite

11 set 700,00 7700,00 9240,00

Lot 3.1б Set
surubelnite

1 set 875,00 875,00 1050,00

Lot 3.17 Set
surubelnite

"vERMILIoN"
SRL 2 set з25,00 б50,00 780,00

Lot 3.18 Surubelnitй 2 buc 50,00 100,00 120.00
Lot 3.19 Surubelnitй 2 buc 25,00 50,00 60,00
Lot 3.20 Surubelnitй 2 buc 50,00 100,00 120.00
Lot 3.21 Ciocan
1йcйtusi

2 buc 250,00 500,00 600,00

Lot 3.22 Ciocan baros 1 buc + 1 1л-' -' 4зз,зз 520.00
Lot 3.23 Тороr mic 1 buc 4зз.зз 4зз,зз 520,00
Lot3.24 Тороr mаrе 1 buc 708.33 708,зз 850.00
Lot 3.25 Cle;te
papagal "VERMILIoN"

SRL 2 buc 145,8з 29]',67 350,00

Lot3.26 Set cleste 2 set з25,00 650.00 780.00
Lot3.27 Cle;te p/u
cuie 1 Ьuс 120,83 120,83 145,00

Lot 3.28 Cleqte
combinat 1 buc 158,зз 158,33 190,00

Lot3.29 Cleste oblic 1 buc 125,00 125,00 150,00
Lot 3.30 Cutit 5 buc 50,00 250.00 300,00
Lot 3.31 Cutit 5 set 41^67 208,зз 250,00
Lot 3.32 Cutit 2 buc 50,00 100,00 120.00

7



Lot 3.33 Сriс
hydraulic

"vERMILIoN"
SRL 1 buc 500,00 500,00 600,00

Lot 3.34 Cric
hidraulic 1 buc 625,00 625,00 750,00

Lot 3.35 Chingй de
Гtхаrе

4 buc 500,00 2000,00 2400,00

Lot 3.3б Piln
triunshiular1

2 buc 50,00 100,00 120,00

Lot 3.37 Cutie de
asculit

"vERMILIoN"
SRL

2 buc 300,00 600,00 720,00

Lot 3.38 Set pile
metal

1 set 400,00 400,00 480,00

Lot 3.39 FieTestrlu 2 buc 150,00 з00,00 з60.00
Lot 3.40 Fоаrfеса 2 buc 125,00 250,00 з00,00
Lot 3.41 Fоаrfеса 1 buc з00.00 з00,00 з60,00
Lot 3.42 Fоаrfеса 1 buc 383.33 3 83.3з 4б0,00
Lot 3.43 Perie de
sirmй 20 buc 27,50 550,00 660,00

Lot3.44 Вапdй de
mйsurаrе

8 buc 87,50 700,00 840,00

Lot 3.45 Вапdй de
mйsurаrе

"vERMILIoN"
SRL 5 buc 120,83 604,17 ]25,00

Lot 3.4б Bandё de
mlsurare

3 Ьuс 216,67 650,00 780,00

Lot3.47 Bandй de
mбsurare

2 buc ZJ J,э э 466,67 560,00

Lot 3.48 SubleT 3 buc 500,00 1500,00 1800.00
Lot 3.49 Ulei p/u
motor 20 buc 70,8з I416,61 1700,00

Lot 3.50 Ulei p/u lant 10 buc 70.83 708.3з 850.00
Lot 3.51 Ulei 5 buc 75,00 375,00 450.00
Lot 3.52 Маsсй
pentru sudor

"vERMILIoN"
SRL 2 buc 800,00 1600,00 1920,00

Lot 3.53 Coltar inox 100 buc 425,00 42500,00 51000.00

Lot 4, Filtre, set саrtч ýе.

Lot 4.1 Filtru
mecanic МЕ DP10
TRIO,3/4"(ME-
FMDPlOTR-PL-PPs-
ррlхсА)

"VERMILIoN"
SRL 13 buc 1075,00 13975,00 16770,00

Lot 4.2 Set cartuEe
(\-2-З) p/u DP10
TRIO (ME-SETDP-
PL-PPs-PP1) (сА)

20 buc 275,00 5500,00 6600,00



Lot 4.3 Filtru
mecanic МЕ ВВ10
TRIO,1",(ME-
FMBBlOTR-PS20-
GAC-PP5)(CA)

5 buc зз75,00 16875,00 20250,00

Lot 4.4 Filtru de flux
Mineral Expert Есо 3 buc 1666,67 5000,00 6000,00

Lot 4.5 Set cu
osmozй iпчеrsй
Mineral Ехреrt
Master

"vERMILIoN"
SRL 2 buc 5500,00 1 1000,00 13200,00

Lot 4.6 Filtru sub
chiuvetй

2 buc 10250,00 20500,00 24600,00

Lot 5. Materiale de constructii

Lot 5.1 Linoleum "vERMILIoN"
SRL

75 m2 152,50 ||437,50 1з725,00

Lot 5.2 Linoleum 105 m2 152,50 16012,50 19215,00

Lot б. Instrumente, utilaj, scule, echipament, uleiuri репtru uz gospodiresc

Lot 6.1Echipament
de ridicare "vERMILIoN"

SRL

1 buc 7000,00 7000,00 8400,00

Lot 6,2 Echipament
de ridicare

2 buc 1000,00 2000,00 2400,00

Апаlаrеа procedшrii de achizilie рuЬliсd:
Аrgаmепtаrе: Se anuleazё Lotul пr. 7 - in conformitate cu art,69, alin. (6), lit. Ь) а Legii

rrr.131 din 03.07.2015 pTivind achiziliile publice, oferta пu соrеsрапdе ceriпtelor ехрusе iп
docameпtatia de atribmire.

14. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtru achizifii:

15. Теrmепul de a;teptare pentru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"VERMILION" SRL 10.|0.2022 ; l7 .10.2022 e-mail, SIA RSAP
CDH Olimnus-85" SRL |0.10.2022 e-mail, SIA RSAP

In cazul in care чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсй decit pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

/ б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransnriterii cornunicйrii
рriп mijloace electronice gi/sau fах п

In cazul in care чаlоаrеа estimatй а contractului
este egal1 sau mai mare decбt pragurile
prevбzute la art. 2 аliп. (3) al Legii пr. 131 din З
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in oazul transmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice gi/sau fax п
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1б. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

17. Informafia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar iп саzul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate qi
s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate):

18. Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice
durabile (achizi{ii verzi)?

Nu

Yаlоаrеа de achizi{ie сu ТYА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Nu

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtru lоtuИоtчrilе репtru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmЙ, grupul rle lucru declard сй tеrmепul de a;teptare репtru tncheierea
contractului/contractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtfrпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесum Ei сd tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor Eilsau
receptioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aшfost ехаmiпаtе ;i sоlutiопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de lucru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt репtru care poartd rйsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legшle iп vigoare.

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Intreprinde
rеа:

Сu capital
autohton/
Сu capital
mixt/asocie

rel
Сu capital

striin

Numirul
gi data

contractului./
асоrdului-саdru

Cod СРY

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de

valabilitate
al

contractului/
асоrdului-

саdrч

firf, ТYА inclusiv
тчА

,,VERMILION,,

SRL
autohton 06-20ll22 21.10,22 44000000-0 324085,00 388902,00 з1.12.2022

Conducйtorul grupului de luc Drago; PIDL

















DARE de SEAMA
privind atribuirea contractului de achizifii publice

nr. ocds-b3wdp 1 -MD -16642840981 47 din 2l o ctombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

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

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

Denumirea autoritltii contractante Consiliul Raional Hincesti
Localitate ;rrrun. Hincesti
IDNO 1010601000070
Adresa mun.Hincegti. str. M. Hincu, 138
Num5r de telefon 0269220s8
Numir de fax 0269220s8
E-mail oficial consiliul@hincesti. md
Adresa de internet www hincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Lupaqcu Simion, tel. 068101202, e-mail-
hince sti. ach rzitii@smail. com

Tipul procedurii de atribuire aplicate -rCererea ofertelor de preturi
Procedura de achizi{ie repetatl (dupd cqz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(iel
acordului-cadru

Lucrdri n

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparalie a drumului L527 R33 de
acces spre s. Boghiceni

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.qov.md.)

Nr: ocds-b 3w dp I -MD- I 6 6 4 2 84 098 I 4 7

Link-ul:
http s : //achi zitii.mdl r o I public/tende r I 21 06 4 5 80 I
Data public drii: 2l .09 .2022

Platforma de achizitii publice utilwatd + achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:--

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

aAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie
rLicitatie electronicd lCatalog electronic -nu

Sursa de finantare rBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse externe; lAlte surse: fPropriil

Valoarea estim:iti (ei, fdrd TVA) 783 662



Expunerea succintd a rlspunsului
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fost operate modfficdri)

5. P6ni la termenul-limiti (data 11.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanfi:

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

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duod caz)

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

I SRL ,,Arnit-Prim" 1003600003926 Sandu Andrei
2 SRL ..Autocarqvana" t006600012552 Caraman Sershei

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRI
,rArnit-
Prim'

SRI
,rAutocaravana"

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmnq prin: prezentat, neprezentot, nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat orezentat

Proounerea financiard prezentat Drezentqt

DUAE prezentat Drezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat

Documente de calificare
va consmna prin: prezentat, neprezentql, nu corespundeSe

Cerere de participare orezentat prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei Drezewat prezentqt

Grafic de executare a lucririlor
Drezentat orezentat

Declaralie priyind experienfa
similard, sau

prezentat prezentat

Sau Declaralie privind lista
principalelor lucrdri executate in
ultimul an de activitate

prezentat prezentat

Declaralie privind dotirile specifi ce,

utilajul gi echipamentul necesar
pentru indeplinirea corespun zdto arc a
contractului

prezentat prezentat

Declaralie privind personalul de

specialitate si/sau a expertilor
prezentat prezental
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propus/propu$i pentru implementarea
contractului
Lista subcontractanlilor qi

partea/pirtile din contract care sunt
indeplinite de cdtre ace$tia

prezentqt prezentat

lnformatie privind asocierea prezentat orezentat
Ansai ament tert sustindtor financiar Drezentat Drezentat

Angajament privind suslinerea
tehnica ;i profesionald a ofertantului/
srupului de Operatori economici

prezentat prezentqt

Declarat e tert sustin6tor tehnrc prezenfat orezentat

Declarat e tert sustindtor profesional prezentQt orezentat

Avizul Agen{iei pentru supraveghere
tehnicS

prezentat prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din

documentatia de atribuire qi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, 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 licita{iei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderes cu specificayiile

tehnice " , se va consemna prin; ,, r " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificirii

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbrA TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrdri de

reparalie a

drumului L527
R33 de acces spre
s. Boshiceni

SRL ,,Arnit-
Prim" 684 373,80

1 buc + T

SRl,

,, Autocaravanct"
717 347.44

1 buc + +

Lot n Operator
economic 1

Operator
economic n

Data
solieitlrii

Operatorul
economic

lnforma{ia
solicitati

Rezumatul rflspunsului operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut *
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pre1 r
Cel mai bun raport calitate-cost r

(in cazul in care in 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 au fost atribuite tn bqza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motit'ul reevaluirii ofertelor
Modificarile ooerate

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

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea ooeratorului 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
operatorului

economic

Cantitate
Ei unitate

de
m[suri

Pre{ul
unitar

(fnrn TVA)

Preful total
(fIrd TVA)

Preful total
(inclusiv
rvA)

Lucriiri de reparalie a

drumului L527 R33
cle acces spre
s. Boshiceni

SRL,,Arnil-
Prim"

I buc 684 373.80 684 373.80 821 248.5s
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Anularea procedurii de achizilie pubhcd: nu

intemeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

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

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

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(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 efectueazd in conformitate cu

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

lT.Contractele de achizifie incheiate:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ..Arnit-Prim" 14.I0.2022 hincesti, achizitii@gmail. com, SIA RSAP

SRL ,,Autocarqvqnq" 14. r 0.2022 hincesti. achizitii@gmail.com, SIA RSAP

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

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

+ 6 zile fn cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

n l1 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax o

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 altn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 1 I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
Z 16 zile in cazul netransmiterii comumcarrr
prin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea

operatorului
economic,

(rDNo)

intreprinderea:

Cu capital
au tohton/

Cu capital
'mixt/asociere/

Cu capital strtrin

Numirul gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de

valabilitate a

contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA
inclusiv
TVA

SRL 
" 

Arnit-
Prim"
1003600003926

Cu capital
autohton

ocds-b3wdp1-

MD-
1664284098147

/r02
din 21.10.2022

t5200000-

9

684 373,80 821 248,55

31.12.2022



18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi doar
in cazul in care la procedura de achizi{ie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate):

NUAu fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
verzi\?

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

durabilitate (lei MD): - lindicatri suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-pre1 r:

Cel mai bun raport calitate-cost z

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. I 3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile public

;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acea

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pe
procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale invigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

LEVINSCHI lurie
Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.01 din 24.10.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria orașului Drochia 
Localitate Orașul Drochia, r-nul Drochia 
IDNO 1007601001651 
Adresa Str. Independenței 15 A 
Număr de telefon 0252 2 23 09 
Număr de fax  
E-mail oficial  primariadrochia@mail.ru 
Adresa de internet www.primariadrochia.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Codrean Mariana 
Tel - 078900445, 
e-mail - primariadrochia.achizitii@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 Construcția rețelelor de canalizare în sectorul nr. 10, 
partea de Sud-Est a or. Drochia. Actualizat 2022. 

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-1663662144619 
 
 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064063/lot/11601305/ 
 
 
 
 
 
Data publicării: 20.09.2022 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663662144619
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064063/lot/11601305/
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Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: BAP 70 din 06.09.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 173 400 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  Au fost depuse 14 întrebări de clarificare 
Denumirea operatorului economic  Platforma achiziții.md nu permite vizualizarea acestora 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Au fost depuse clarificări pe marginea neclarităților 
parvenite în caietul de sarcini 

Expunerea succintă a răspunsului  Sa răspuns la toate întrebările 
Data transmiterii https://achizitii.md/ro/public/tender/21064063/questions 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor A fost modificat caietul de sarcini din motiv că 
au fost efectuate modificări neesențiale. 
 

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) 

A fost prelungit cu 3 zile 

5. Până la termenul-limită (data 12.10.2022, ora 03:46), au depus oferta 5  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL DROSTAL 1009607000546 Artur Cojocari 
2. Compania Termosistem 1003600117881 Arina Butmalai 
3. IPS Corsag SRL 1004600029396 Marchici Sergiu 
4. SC Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Găină 
5. SRL PRIMATERAX-NORD 1006602011124 Vladimir Badrajan 
    

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL 

DROSTAL 
Compania 
Termosiste

m 

IPS Corsag SRL SC Foremcons 
SRL 

SRL 
PRIMATER
AX-NORD 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21064063/questions
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Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea 
tehnică 

prezentat - - - - 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezenta
t 

prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat - - - - 
Garanția 
pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat - - - - 

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

  
 

    

DUAE prezentat     
 
Oferta 
financiară 

prezentat     

Oferta tehnică 
 

prezentat     

Cererea de 
participare 

prezentat     

Declarație 
privind 
valabilitatea 
ofertei 

prezentat     

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

prezentat     

Scrisoare  de  
garanție  
pentru ofertă -
1% 

prezentat     

Garanția de 
bună executare 
a contractului 

prezentat     

Grafic de  
executare a 
lucrărilor 

prezentat     

Certificat de 
atribuire a 
contului 
bancar 

prezentat     
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Lista  
subcontractațil
or și 
partea/părțile 
din contract 
care sunt 
îndeplinite de 
aceștia. 

prezentat     

Declarație 
privind 
experiența 
similară 

prezentat     

Declarație 
privind lista 
principalelor 
lucrări 
executateîn 
ultimul an de 
activitate 

prezentat     

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

prezentat     

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

prezentat     

Certificat de 
atestare 
tehnico-
profesională a 
dirigintelui de 
șantier 

prezentat     

Certificat de 
efectuaare 
sistematică a 
plății 
impozitelor , 
eliberat de 

prezentat     
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Inspectoratul 
Fiscal 
Avizul 
Agenţiei 
pentru 
Supraveghere 
Tehnică 

prezentat     

Declarație 
privind 
confirmarea 
identității 
beneficiarilor 
efectivi și 
neîncadrarea 
acestora în 
situația 
condamnării  
pentru 
participarea la 
activităţi ale 
unei 
organizaţii sau 
grupări 
criminale, 
pentru 
corupţie, 
fraudă şi/sau 
spălare de bani 

prezentat     

 Certificat al 
Sistemului de 
Management a 
sănătății și 
securității în 
muncă ISO 
45001:2018 

prezentat     

Certificat al 
Sistemul de 
Management 
al mediului, 
conform  ISO 
14001:2015 

prezentat     

Certificat al 
Sistemul de 
Management 
al calității, 
conform  ISO 
9001:2015 

prezentat     

Disponibilitate
a de bani 
lichizi sau 
capital 
circular, sau de 

prezentat     
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resurse 
creditare în 
sumă de 
minim. 

A fost evaluat doar agentul economic clasat pe primul loc după criteriul prețul cel mai scăzut cu 
respectarea cerințelor. 
 
(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Construcția 
rețelelor de 
canalizare 
în sectorul 
nr. 10, 
partea de 
Sud-Est a 
or. 
Drochia. 
Actualizat 
2022 

SRL DROSTAL 3 959 807,35 1 lot + + 
 

 

   

Lot n      

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(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) 
Construcția 
rețelelor de 
canalizare în 
sectorul nr. 
10, partea de 
Sud-Est a or. 
Drochia. 
Actualizat 
2022 

SRL 
DROSTAL 

1 LOT 3 959 807,35 
 

3 959 807,35 4 751 768,82 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
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În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL DROSTAL 17.10.2022 e-mail 
Compania Termosistem 17.10.2022 e-mail 
IPS Corsag SRL 17.10.2022 e-mail 
SC Foremcons SRL 17.10.2022 e-mail 
SRL PRIMATERAX-NORD 17.10.2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
DROSTAL 

 

129 
24.10.2022 45200000-

9 
3 959 807,35 4 751 768,82 

24.08.2023 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DAREA DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. 1 diп 24,1О.2022 
,

I. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепчmirеа ачtоri рrimiriа соmuпа valea МаБ
r-пul Ungheni, соmuпа Vаlёа Маrе
1 00760 1 00 1 868
.-nul Ungheni, сЪ.rпlпiТаlеа МБNumir de telefon

Numйr de fax 02зб 4з169E-mail oficial
aria-valeamare@mail_ruAdresa de internet
: //рri m аriа]zаl еаmiЙБilPersoana de contact и@

пtail)
Antoci дlехеi, +з7 з 6929 52g 1,

i m аriа-чаl еаmаrе(@m ai 1. ru

2. l)ate cu privire la procedura de atribuire:

з. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se vа completa iп cazul iп care au/tlst .yolicitate clari,ficdri)

Tipul procedurii@
Сеrеrеа Ofertelor GТ."1""

рrосеdurа de асhй
Tipul obi".tu
acordului-cadru

Luсrйri dе .ера.аliе
material ре str. М. Еmiпеsсu, Grйdinilor, Cuza Уоdй din
s. Моrепii vесhi соmuпа vа|еа Маrе
452ззl42-6Ехрuпеrеа rnо

procedurii de atribuire (iп cazil aplicdrii altor
i decat licita|ia deschisd)

рrосеdurа au
port а l u l u i guv еrпаmепtаl www, lцtепdе r. gоч. md )

Nr: ocds-b3wd р 1 -ttЛ D-.t 66ЗrrЙ' 1 56
Link-ul: l-,ttp.:UZm

MD- l 66з 3 з 03 82 1 5 6?tab=contract-notice
16.09.2022PIatforma de achizitii publi." utllirПa п achizitii.md; e-licitatie.ma; п урtЪпdеr.Й

рrосеdurа а fost inclusi iп planul de achizitii
publice а autoritйfii contractante J-inK-y] cat.e

https ://рrimаriачаlеаmаrе.md/wр-

РЦ9.п(чр] 
qФs494l0З iPlanul-de-ach izitii. pdfAnun{deintenlie@

Link-ul:Tehnici9iin.t.uffi
dзt а gq!)
Sursa de fiпап{аrе

Nu se aplicй

lBuget de,stat; пВugеt CN@
ехtеrпе; пДltе surse: [Iпdicati|Valoarea estimaйii, 1driТrlд) 561 620,00

obiectul achizitiei



Data solicitirii clarificйrilor
Цедцщlцgе rреrаtо rului есо поmiс
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de cla.ifr.u..
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului
f)аtа transntiterii

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se ча соmрlеlа iп cazul iп care аu fost operate mоdфсdri)

5. Рiпй la termenuI-Iimitй (data 28.09. 2022,ora lб : 0Q ), au depus oferta з ofertan{i:

6, Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate
de сitrе operatorii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr
pubIicate iп BAp/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(dupd са4

[Iпdica|i sursa utilizatd;i data publicdriiJ

l еrmеп-limitД de depunere qi deschidere а
оfеltеlоr prelulgit r!/upd cctz,)

[Iпdiсауi пumdrul de zileJ

l)en um irеа operatorului economic Asocia{ii/
administratorii

SА"Dгu m uri-StгДsеп i" l003600l1197l Administrator-interimar G
SRL"Javelin N.A." Administrator T?tu Ion
SRL"Balt-Cons" l01060900246l Administrator Веlепiuс Lilian

Dепumirе document
Dепчmirеа ореIаtоrчlui economic

SA"Drumuri-
Str5seni"

SRL"Javelin N.A." SRL"Balt-Cons"

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

rrорuпеrеа tеllп lca pгeZeI]tat prezentat prezentat
Рrорuпеrеа flпапсiаrа prezentat prezentat prezentat
UUлts prezentat prezentat prezentat

D
se уа сопsеmпа Dl

)ocumente de calificare
"iп: prezeпtat, пеDrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

!эrеrе de_pq,Ticipare рrеzепtаt prezentat prezentat
Dec laratia privind valabi I itatea ofertei рrеzепtаt prezentat prezentat
Grаfiс de ехесutаrе а luсrбrilоr prezetltat prezentat prezentat
l-,lec lага{lа prtvlnd ехрегlепlа similаrД preZentat prezentat prezentat
uec laralla prlvlnd ll sta prlnclpalelor luсrдri
executate iп ultirTuI ап de activitate

prezentat prezentat prezentat

DесIага{iе privind dotйrile specifice, utilajul
s;i echipamerltuI песеsаr репtru indeplinirea
соцлр! llЩq а contractu l u i

prezentat prezentat prezentat

Uесlагаtrlе prtvtnd personaIul de specialitate
рrорus репtru imрlеmепtагеа contractului

prezentat preZentat prezentat

ceftificat de atestaгe tehnico-profeaionala а
dirigintelui de ;апtiеr;i оrdiпul de апgаjаrе
de сДtrе ореrаtоrul есопоmiс

prezentat prezentat prezentat

Ceftiflcat privind Iipsa datoriilor de Bugetrll
de Stat

prezentat prezentat prezentat

2



(Iп/brmatia priviпd dепumirеа сJосumепlеlоr prezeпlale Se ча iпdica iп coпformitate сч сеriп|еlе diпсlосumепlа|iа dе alribuire ,yi ,se va сопsеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеýрuпdе (iп cazulсапd dосumепtul afost prezeпtat, cJar пч соrеsрuпdtэсеriп|еlоr а, ,oti7cirrj1-'
7. Informafia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin(ele solicitate:

* iп cazul ulilizdrii ticitaliei еlесlrопiсе se ча iпdiса prelul oferteifiпale (Iпfоrmаliа priviпd"Соrе,sрuПdеrеа cu сеriп!еlе cle саlфсаrе" qi "Соrisрuпсlеrеа cu specificaliile tеhпiсе'' , se vaсоп,\еmпu рriп. ,, + " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-'" tп cazul песЬrеiрuпdеrii)

8, pentru elucidarea uпоr neclaritili sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа oferteicu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv 1ustificarea pre{ului апоrmаl descйzut) s-a solicitat:

Dепumirеа lotului Dеп umirеа ореrаtоrului
economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Corespunde
rеа сu

сеriп{еlе de
caIificare

Corespunde
rеа сч

specifica{iile
tehniceLuсrйri de rераrаtiе

а drumurilоr
impetruite сч adaos
de material ре str.
М. Еmiпеsсu,
Grйdiпilоr, Cuza
Vоd:i din s. Morenii
vechi comuna vаlеа
Mare

SA"Drumuri-Strбsen i'' 4l8 572,68 1 unitate

SRL"Javelin N.A." 475 256,79

SRL"BaIt-Cons" 541 l 88,28

Informa{ia solicitati Rezmatul rйspunsului operatorulrli

29.10.2022 SA"Dru m uri-Strйseni'' Justificarea pre{ului
апоrmаl de scizut oferit
pentru ехесчtаrеа
luсr5rilоr

Ореrаtоrul economic а justificai
pre{ul comparativ сч sчmа
estimatй de сitrе autoritatea
сопtrасtапtй рriп faptul а 3
componente: salariul muпсitоrilоr,
рrе{ul utilaj еlоr/mесапismеlоr si
materialelor (рiаtri sраrtй), cu
апехаrеа асtеlоr сопfi rmative

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

l0. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Репtru fiесаrе lot lpentru mai multe loturi cumulate tr
pentru toate loturile п
Alte limitбri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпdica|iJ

Dsддщiца оре rato rul ui ""on*i. Motivul resrlingerii/descalifi сйrii

Justillcarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:



1l. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scёzut l
costulcelmai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre! п
Cel mai bun rароrt calitate-cost в

(iП cazul tП care iП cadrul proceclurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
iпdiса toate crileriile de atribuire aplicate si dепumirеа lbmrilor аfеrепtе)

l2. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplicafi:

(se va соmрlеtа репtru loturile care аu fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
preI sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

l3. RеечаIчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаIuйrii ofertelor
ModificйriIe operate

14, iп urmа examiniri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Factorii de ечаlчаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea ореrаtоrцlui economic l TotaI

Denum rе lactorul l Ропdеrеа
Denum rе tactorul n Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic n TotaI
Denumire 1hctorul l Ponderea
Dепumirе fасtогul n Ропdеrеа

Denumirea
lotului

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Cantitate Ei
unitate de
misurй

Pre{ul unitar
(fйrП ТVА)

Рrе{чl total
(fйrП ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Luсrйri de
rераrа(iе а
drumurilоr
impetruite cu
adaos de
material ре str.
М. Eminescu,
Grйdinilor,
cuza vod5 din
s. Моrепii
vechi соmuпа
vаlеа Маrе

SA"Drumuri-
Strйqепi"

unitate 4l8 572,68 418 572,68 502 287,2l

Апulаrеа рrосеdurii de achiziEie publicб:

4



in temeiu] ап. 71 alin.

Argumentare:

есiziiIegrupuluideIuсrupentruасhizi{ii:

lit

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura dy atribuire despre deciziile grupului delucru репtru achiziyii se realizeazd tп coпformitite ,u p/rurdrrile art. ЗI aiLegri пr. Iз] diп з iutie20l 5 priviпd achiziliite publice)
l6. Termenul de аgtерtаrе репtru incheierea contractului:

(Selectati lеrmеПul cle a;teplare respectal. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]з] diп зiulie 2015 priviпd achizi\iiie publici, iпсlusiч а tеrmепеhtr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitateСu Preveclerile TITLUL|JI IV CaPilolul I (Calcularea Теrmепuiui) al Codului Civit al RepubliciiMoldova).

l7. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Den u mirea operatorului Data transmiterii Mod alitatea d е transm ite.re

SA "Drurn ur;-51.5r"п ; 
;

SRL"Javelirl N.A.'' 03.10.2022
SRL"Balt-Cons''

03.10.2022

al Legii пr, l3l Cinl iuIiЁ 20l5 privinJuЙiriliil"
publice

lп cazul in саrе uulou..uffi
:iili:u Оylо,рел"iilе prevёzute la art. З2 alin. (1)

- 6 zi|e i"
miiloace еIесtrопiсе 5i/sau fax п

l1zile,incazuln.@
mijloace electronice qi/sau fax пIn cazul in саге чаlоаrеа estiffi

еgаlД sau mai mаrе decAt рrаguriIе previzute la art.
ЗZ,llill, (l) al Legii пr. l3l di-n З iuiie 20l5 privind
achiziliile publice

П tt zil
mijloace electronice qi/sau fax п
П'UrU
mijloace electronice qi/sau fax п

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Сu capitai
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital

strйin

Numйrul
gi data

contractului/
acordului-

саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de
valabilitate

aI
сопtrасtцlui
/асоrdчlчi-

саdrч

fir5 ТVА inclusiv
тчА

SA
"DRUMURI-
STRAýENI,,

Capital
Autohton

66
24.10.2022 452ззl42-6 4|8 572,68 502 287,2l з1.|2.2022

18, Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеtеаzd doar iп cazuliп care la procedura de achiziyie )uыiсd aufost apl'icate ,iirrrii а, durabilitate si s-a iпсhеiаtсопlruсl/соtltrас|е репtru lot/loturi репtrч care aifost aplicate criterii de durabilitate)з

Ач fost aplicate сritеrii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{iiverzi)?

Yu|gul:u de achizi{ie сu ТVА din сопtrасt/ contracte а
Цtц!д,Ulоt".tl". гrе"t. рliсаtе criterii de (iпdica|i sumа сч ТVф

5



durabilitate (lei MD):

codul Срv al lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii
de durabilitate:

CriteriuI de atribuire pentru lotul/loturile репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut а

costul cel mai scdzut о

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| о

Cel mai Ьuп raport calitate-cost о

рriп рrеzепtа dare de sеоmd, grupul de lucra cleclard сd tеrпепаl de aEteptare репtrч incheierea
сопlrасtului./сопtrасlеlоr iпdiсаtе а fost respectat (ехсерtfrпсt cazurile prevdzute tlе art. 32 алiп, (З) al Legii
пr. l3l diп 3 iulie 20l5 priviПd achizitiile publice ), precum si сd tП cazul сIерuпеrii coпtesta|iilor si,/saurесерliопdrii rпpoarlelor de mtlпitorizare, шceaste{t aufost ехапtiпаlе ;i solutioпate,

Рriп рrеzеПlо dare de sеаmй, grupul rIе lucru репtrч acltizilii сопlirmd corectitutliпea clesfisardrii proceclurii
de ochizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preveclerilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrчl grupului de luсrч ре achizi{ii:

Alexei Antoci
(пumеlе, рrепumеlе)
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Denumirea o eratorului economic 
Data solicitarii clarificarilor 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 

(Se va comp/eta in cazul fn care aufost solicitate clarificari) 

Tipul procedurii de atribuire aplicate oCererea ofertelor de preturi llLicitatie deschisa 
oAltele: [Indicati] 

Procedura de achizitie repetata (dupd caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Bunurio Servicii o Lucrari I 
acordului-cadru 
Obiectul achizitiei Constructia si instalarea a doua turnuri de aQa in s. 

Zaicana, r. Criuleni 
Cod CPV 45200000-9 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii a/tor 
proceduri decdt licitatia deschisd) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21064373 
portalului guvernamental www.mtender.gov. md) Link-ul: ocds-b3wd(21-MD-1663933332900 

Data publicarii: 23.09.2022 
Platforma de achizitii publice utilizata I achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.rnd 
Anunt de intentie publicat in BAP (dupd caz) Data: 24.08.2022 

Link-ul: 
Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire oAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie llLicitatie 
(dupacaz) electronica oCatalog electronic 
Sursa de finantare 11I3uget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; oSurse 

exteme; oAlte surse: [Indicati] 
Valoarea estimata (lei.fara TVA) 1 986 556,14 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria Zaicana 
Localitate S. Zaicana 
IDNO 1007601010046 
Adresa s. Zaicana, r. Criuleni 
Numar de telefon 024871245 I 024871238 
Numar de fax 024871245 

E-mail oficial prirnaria.zaicanar@bk.ru 
Adresa de internet www .zaicana.sat.rnd 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Bulrnaga Valentina, contabil-sef, 078880282, 
mail) valentinafoiu.87(a),rnail.ru 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Nr. 1 din 21 octombrie 2022 

de atribuire a contractului de achizitii publice I 
de incheiere a acordului-cadru o 
de anulare a procedurii de atribuire o 

DARE DE SEAMA 

model-tip 

- 
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Pretul ofertei Cantitate i Cores underea Cores underea Denurnirea Denumirea 

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica fn conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnddocumentul afost prezentat, dar nu corespundecerituelor de calificare)) 

Denumirea oneratorului economic 
Denumiredocument Vimoex-SV I SADSRM-3 BASREGAL SC Foremcons SRL 

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

Propunerea tehnica prezentat prezentat Conf.tender.zov.md Conf.tender.gov.md 
Propunerea financiara prezentat prezentat Conf.tender.gov.md Conf. tender. gov. md 

DUAE prezentat prezentat Conf. tender .gov. md Conf.tender.gov.md 

Garantia pentru oferta prezentat prezentat Conf.tender.gov.md Conf. tender. gov. md 

(dupa caz) 
Documente de calificare 

Se va consmna orin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Certificate de prezentat prezentat Conf. tender .gov .md Conf.tender.gov.md 

inregistrare 
Formularul ofertei prezentat prezentat Conf. tender. gov .md Conf. tender. gov. md 

Formular informativ prezentat prezentat Conf.tender.gov.md Conf. tender. gov. md 

Certificate cont bancar prezentat prezentat Conf.tender.gov.md Conf.tender.gov.md 

Certif. privind lipsa prezentat prezentat Conf. tender.gov .md Conf.tender.gov .md 

datoriilor 
Decizie modificari prezentat prezentat Conf. tender.gov .md Conf. tender. gov .md 

Extras nrezentat prezentat Conf.tender.zov.md Conf.tender.zov.md 

Procura de semnare prezentat prezentat Conf. tender.gov. md Conf. tender. gov. md 

Rechizite prezentat prezentat Conf. tender.gov .md Conf.tender.gov.md 

Termini si canditii de prezentat prezentat Conf.tender.gov.md Conf.tender.gov.md 
garantie 

6. Informatii privind ofertele depuse ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii 

1. Vimpex-SV 1003600013189 Gorceag Vsevolod 
2. SADSRM-3 1003600053297 Tudor Vrabie 
3. BASREGAL 1016600022945 Victor Balos 

4. SC Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Gaina 

5. Pana la termenul-limita (data 07.10.2022, ora 15:00), au depus oferta 4 ofertanti: 

Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(duoa caz) 

Rezumatul modificarilor 

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

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 

(Se va completa fn cazul fn care au Jost operate modificari) 

Data transmiterii 

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare 
Exnunerea succinta a rasuunsului 

" 
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Factorii de evaluare Valoarea din of erta Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicatk 

(Se va completa pentru loturile care au Jost atribuite in baza criteriilor: eel mai bun raport calitate- 
pref sau eel mai bun raport calitate-cost) 

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

Pretul eel mai scazut I 
Costul eel mai scazut o 
Cel mai bun raport calitate-pret o 
Cel mai bun raport calitate-cost o 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ---------------- 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot I 
Pentru mai multe loturi cumulate o 
Pentru toate loturile o 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati] 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerh/descalificarii 
Vimpex-SV Pretul ofertei eel mai scazut la alegerea 

cistigatorului nu corescunde cu pretul propus in 
oferta 

SC Foremcons SRL Nu corespunde conform pretului eel mai scazut 
BASREGAL Nu corespunde conform pretului eel mai scazut 

9. Ofertantii respinsl/descalificati: 

Data Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului operatorului 
solicitarli economic 

=t« cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale 
(Informatia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare" si "Corespunderea cu specificatiile 
tehnice"; se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii si prin ; - " in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s- 
a solicitat: 

lotului operatorului (fara TVA)* unitate de cu cerintele de cu specificatiile 
economic masura calificare tehnice 

Lot 1 Vimpex-SV 1681617.92 2 buc + + 
SADSRM-3 1355550.53 2 buc + + 
BASREGAL 1413737.23 2 buc + + 
SC Foremcons SRL 1982833.01 2 buc + + 
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(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizitiile pub/ice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate 

in cazul In care valoarea estimata a contractului este 6 zile In cazul transmiterii cornunicarii prin 
mai mica decat pragurile prevazute la rut. 2 alin. (3) miiloace electronice si/sau fax o 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile 0 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
pub lice miiloace electronice si/sau fax o 
In cazul in care valoarea estirnata a contractului este 0 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 mijloace electronice si/sau fax o 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 0 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
achizitiile publice mijloace electronice si/sau fax o 

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeazii in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile pub/ice) 

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului: 

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
economic 

Vimpex-SV 11.10.2022 e-mail 
SADSRM-3 11.10.2022 e-mail 
BASREGAL 11.10.2022 e-mail 
SC Foremcons SRL 11.10.2022 e-mail 

Argumentare: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii: 

Anularea procedurii de achizitie publica: 

In temeiul art. 71 alin. lit 

Denumirea Denumirea Cantitate ~i Pretul unitar Pretul total Pretul total 
lotului operatorului unitate de (fara TVA) (Iara TVA) (inclusiv TV A) 

economic masura 
Constructia si DSRM-3 1 lot 2 bucati 677775,27 1355550,53 1626660,64 
instalarea a 
doua tumuri de 
a11a 1ll s. 
Zaicana, r. 
Criuleni 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

14. in urma examinari, evaluarii ~i compararil ofertelor depose in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Modificarile o crate 
Motivul reevaluarii ofertelor 

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va comp/eta in cazul in care ofertele au Jost reevaluate repetat) 

/ 
Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 
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Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii: 

aw;m, ~ ~ LUI. Ol1 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea des/ii$uriirii procedurii 
de acliizifie;fapt pentru care poartii raspundere conform prevederilor legale in vigoa e. 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractuluilcontractelor indicate a Jost respectat {exceptiind cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile pub/ice), precum ~i ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au Jost examinate ~i solutionate. 

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

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de (indicat i suma cu TVA) 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 Pretul eel mai scazu: I 
aplicate criterii de durabilitate: Costul eel mat scdzia o 

Ce/ mai bun raport calitate-pret o 

Cel mat bun raport calitate-cost o 

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizitie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au Jost aplicate criterii de durabilitate): 

'i'.ntreprinderea: Valoarea contractului Termen de Cu capital Numarul 
Denumire autohton/ ~i data valabilitate al 

Cod CPV contractului/a operator Cu capital contractului/ inclusiv cordului- economic mixt/asociere/ acordului-cadru Iara TVA TVA 
Cu capital strain cadru 

Intreprinderea: 26/2022 din 
DSRM-3 Cu capital autohton 45200000-9 1355550.53 1626660.64 31.12.2022 

20.10.2022 

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

17. Contractul de achizltie/acordul-cadru incheiat: 
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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-1664433133737 din 21.10.2022 . 

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 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 
amenajarea pieței regionale EN-GROS și spațiilor 
destinate activităților NON-AGRICOLE din 
or.Rîșcani – Castel tip de apă din oțel PG1 și PG2, 
fabricat industrial cu volumul de 50 m3 

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-1664433133737 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064723/ 
Data publicării: 29.09.2022 

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) 1 786 916,66 lei 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064723/
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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 12.10.2022, ora 08:30), au depus oferta  1 (una) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic              IDNO Asociații/administratorii 
1. SRL”Ivis-Construct” 1016600027940 Sîrbu Ion 

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”      

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 

ISO 9001 prezentat      
ISO 14001 prezentat      
ISO 45001 prezentat      
Certificat de la IF prezentat      
Certificat de înregistrare 
/ Extras / Decizie 

prezentat      

Anexa 7 prezentat      
Anexa 8  prezentat      
Anexa 10 prezentat      
Anexa 12 sau anexa 13 prezentat      
Ultimul raport financiar prezentat      
Anexa 14 prezentat      
Anexa 15 prezentat      
Anexa 16 prezentat      
Anexa 17 prezentat      
Anexa 18  prezentat      
Anexa 19  prezentat      
Anexa 20  prezentat      
Anexa 21  prezentat      
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Anexa 22 prezentat      
Perioada de garanție a 
lucrărilor – 1 ani 

prezentat      

Lichiditatea generală prezentat      
Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat      

Cifra de afaceri prezentat      
Certificat diriginte de 
șantier 

prezentat      

Descrierea metodei de 
lucru 

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 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
afaceri prin 
amenajarea pieței 
regionale EN-GROS 
și spațiilor destinate 
activităților NON-
AGRICOLE din 
or.Rîșcani – Castel tip 
de apă din oțel PG1 și 
PG2, fabricat 
industrial cu volumul 
de 50 m3 

SRL”Ivis-
Construct” 

1 698 069,17 1 + + 

 

    

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri 
prin amenajarea pieței 
regionale EN-GROS și 
spațiilor destinate 
activităților NON-
AGRICOLE din 
or.Rîșcani – Castel tip de 
apă din oțel PG1 și PG2, 
fabricat industrial cu 
volumul de 50 m3 

SRL”Ivis-
Construct” 

1 1 698 069,17 1 698 069,17 2 037 683 

 
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  
SRL”Ivis-Construct” 13.10.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
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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 

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 
”IVIS-

CONSTRUCT
” 

Autohton    87 
21.10.2022 45000000-7 1 698 069,17 2 037 683 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: 

                          Vasile SECRIERU     ____                                      ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                         (Semnatura) 



model-tip

DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.l-din 2l octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant6:

Denumirea autoritS{ii contractante Primdria Gordinegti

Localitate s. Gordinesti, raionul Edinet, RM

IDNO r007601010127

Adresa s. Gordinesti, raionul Edinef, RM

Num5r de telefon 068528624
Num5r de fax
E-mail oficial albulilia@yandex.ru

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

mail)

Victor Gurdu

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate @."pri nlicitalie deschisi

rAltele: ilndicalil
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cadru

Bunuri flservicii I Lucriri I

Obiectul achizifiei Lotul nr.l Dotarea bibliotecii
Gordineqti cu mobilier

Liceului Teoretic din s.

Lotul nr.2 Dotarea bibliotecii Liceului
Gordinesti cu sala media

Teoretic din s.

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor

or o c eduri de c dt lic i tati a de s chis d)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t alul ui guv e r nam ent al www. m t ender. qov. m d )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6629830 66120

tink-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp I -

MD- 1 662 9 8 3 0 66 120?tab=contract-notice

Data publicd rii 12.09 .2022

Platforma de achizifii publice utilizatl Mcf,irltli.*d; I e-licitatie.md; n yptender'md

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

Etia r Nu
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
duod caz)

nAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie @Licitatie
electronici lCatalog electronic-

Sursa de finanfare !BrgA?. staq tB"get CNAM; oBuget CNAS; nSurse

externe; oAlte surse: Fndicalrl
Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 472 861.66



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Data solicit5rii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succinti a solicit5rii de clarificare
Exnunerea succinti a r6spunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

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

citre operatorii economici:

Denumirea economlc
Accen

Electro
SRL

prezent

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAPialtemijloacelor de informare
(duod caz)

[Indica\i sursa utilizatd Si data publicdrii]

Termen-limitd de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zile]

5. PinI la termenul-limiti (data 26 septembrie2022,ora 11:48), au depus oferta 7 ofertanfi:

Nr. Denumirea otrleratorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I Goliat-Vita SRL 1002611000904 Anastasov Liudmila
) Anstelux SRL 1004600022962 AneheliniciSteluta

3. Nord-Garant SRL 1010607003442 Lisu Mihail

4. SC Termolux SRL 100s602010119 Malis Vadim

AIVA.MOBILA SRL 1020604001714 Buhanet Vladimir

6. BTS Pro SRL 1008600061s6s Arcadie Topalo

7. Accent Electronic SRL 1003600023124 Euseniu Cobilas

Denumire document SC
Termolux

SRL

AIVA-
MOBILA

SRL
Documentele ce constituie oferta

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

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

Certificateliberat SFS cu pivire la prezent



Informatiiprivindasoc iere prezentat prezentat prezentat Dfezentat wezentat DrcZentat

DECLARATIE
privindlistaprincipalelorlivrari/prest[ri
effectuate inultimii 3 anideactivitate

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezent

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

Denumirea lotului
Denumirea
operatorulu
i economic

Preful
ofertei
(ftrd

TVA)*

Cantitat
esi

unitate
de

mSsurI

Corespundere
a cu cerin{ele
de calificare

Corespundere
acu

specificafiile
tehnice

Lotul nr.l
Dotareabiblioteciil-iceuluiTeoreti
c din s. Gordinegti cu mobilier

Goliat-Vita
SRL

168900,0
0

I set + +

Anstelux
SRL

277
500.00

I set + +

Nord-
Garant SRL

153950,0
0

I set + +

SC
Termolux
SRL

154000,0
0

I set + +

AIVA-
MOBILA
SRL

165000,0
0

I set + +

Lot2
Dotareabiblioteciil-iceuluiTeoreti
c din s. Gordinegti cu sala media

BTS Pro
SRL

226
840.60

I set + +

Accent
Electronic
SRL

198

755.00
I set + +

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitdte cu cerinlele din

dicumentatria de atribuire Si se va consemna prin: prezentot, neprezental' nu corespunde (tn cazul

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indicd prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare" Si "Corespunderea cu specificayiile

tehnice", se va consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii Si prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cErii

Goliat-Vita SRL Pret ridicat
Anstelux SRL Pret ridicat
SC Termolux SRL Pret ridicat
AIVA-MOBILA SRL Pret ridicat
BTS Pro SRL Pret ridicat



Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile I
Alte limittrri privind n-gmarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica|i]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preiul cel mai sclzut I
Costul cel mai scf,zut n
Cel mai bun raPort calitate-Pre1 n

Cel mai bun raPort calitate-cost n

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

'indica 
toate criteriile de aiibuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

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

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

sdu cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14. in urma examindri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Valoarea din ofert[Factorii de evaluare

Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul I

Denumire factorul n
ul economlc n

Denumire factorul I

Denumire factorul n

Motivul reevalulrii ofertelor

Pre{ul total
(f5rd TVA)

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Denumirea
operatorului

economic

Denumirea lotului

Lotul nr.1

Dotareabiblioteci il-iceuluiTeoretic
din s. GordineEti cu mobilier

198 755.00198 75s.00Lotul nr.2

Dotareabiblioteci iLiceuluiTeoretic
din s. Gordineqti cu sala media

Anularea procedurii de achizifie public[:

4



in temeiul art.7l alin._ lit _.
Argumentare:

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

(Informarea operato.rilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delygry oentru achizilii se realizeazd fn ionfoimitite cu prevederile art. 3I ai Legl nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achizisiile publice)

(Selecta\i termenul d9 asteytare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 13l din 3
iulie 2015 privind achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codului Civil al iLepublicii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Goliat-Vita SRL 06.10.2022 e-mail
Anstelux SRL 06.10.2022 e-mail
Nord-Garant SRL 06.10.2022 e-mail
SC Termolux SRL 06.10.2022 e-mail
AIVA-MOBILA SRL 06.10.2022 e-mail
BTS Pro SRL 06.10.2022 e-mail
Accent Electronic SRL 06.10.2022 e-mail

16. Termenul de apteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoareaeffi
q1i miga decdt pragurile prevlzute la arr. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliili
publice

[6zileincazultansm@
miiloace electronice qilsau faxt
! 1l zile in cazul netransmiterii co-,*ica.il p.in
mijloace electronice gilsau faxn

In cazul in care valoarea estimatf, a cont actrtui este
egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevIzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 20 I 5 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice gilsau faxo
! 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii p.in
mUloace electronice gilsau faxn

Denumire
l

operatoru
Iui

economic

prinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
strlin

Numtrrul
qi data

contractului/acord
ului-cadru

Cod CPV

Termen de
valabilitate al

contractului/acord
ului-cadru

Cu capital
autohton 17.10.2022 31.12.2022

17.10.2022

Valoarea
contractului

flrtr
TVA

inclusiv
TVA

Nord-
Garant

SRL

JZ 391000
00-3

t 539s0,
00

184740,0
0

Accent
Electronic

SRL

Cu capital
autohton

33 39 1 000
00-3

I 98755.
00

238 s06,
00 31.12.2022



1g. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi\(rubrica datd se completeazd doqr in

cazul tn "rri 
lo proredura de'achizifie publicd aufost aplicate uiterii de durabilrtatu Si s-a incheiat

contract/conlaite pentru lot/loturi peitru care au Jbst aplicate criterii de durabilitate)z

prin prezenta clare de seamd, gruput de lucru declard cd termenul de asteptare pentu tncheierea

contractului/contractelor indicate-ajoil respectat (exceptdnil cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii

nr. t3l din 3 iulie 2015 privind oinizqitti publicie ), precum Si cd tn cazul depunerii contestaliilor Si/sau

receryiondrii rapoartelor de monitorizare, acedstea au fost examinate Si solulionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJimd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

rle aihtzqie,Tapt pentru carc poafid rdspundere conform prevederilor legale ln vigoare,

h izif ii : Blt}ld;:ib:i.oLo$li.[t8i
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(Semndtura)

L.$.

Qt{ume, Prenume)

Au fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

verzi)?
DA/NU) NU

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

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicalisuma cu TYA)

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au

fostaplicatecriterii de durabilitate:
Pretul cel mai scdzut o

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-Prel a

Cel mai bun raport calitate-cost n



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. %/f din 13.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante primăria s. Vărăncău, r. Soroca
Localitate s. Vărăncău, r. Soroca
IDNO 1007601003482
Adresa s. Vărăncău, r. Soroca
Număr de telefon 023078236, fax 023078648
Număr de fax
E-mail oficial violeta.ivanes(ă)mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu este

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: nu
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum 
din corn. Vărăncău s. Slobozia-Cremene și s. 
Slobozia-Vărăncău, r-nul Soroca

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire

Conform egii 131 privind achizițiile publice

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

Nr: * https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD-1663688729514
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/budget/20047820
Data publicării:20.09.2022

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante

Da

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Sistem dinamic de achiziție

Sursa de finanțare Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 321 904,oo

4.Modificări operate în documentația de atribuire: nu este

1

mail.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
https://achizitii.md/ro/public/budget/20047820


5.Până la termenul-limită (data 04.10.2022, ora 14.00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. SA Drumuri-Soroca 1003607003279 Cojocaru Ion
2 ACTIUNE-M 1019607002002 Moldovan Mircea
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate

de către operatorii economici:

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de 
operatorii economici

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

SA Drumuri- 
Soroca ACTIUNE-M

Oferta - Specificația de preț + +

DUAE + +

Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli) + +

INCLUSIV documente suplimentare:

Formularul informație despre ofertant + +

Certificat de atribuire a contului bancar + +
CERERE DE PARTICIPARE + +

DECLARAȚIE 

privind valabilitatea ofertei
+ +

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale

+ +

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

+
•

+

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR + +

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public national (eliberat de FISC)

+ +

Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn 
ultimul an de activitate

+ +

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + +

Declarație privind personalul de specialitate și/sau a 
experților

+ +

Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta 
legitimația și certificatul de atestare tehnico- 
profesională valabile pentru perioada executării 
lucrărilor.

+ +

Scrisori de recomandare + +

9



Notă: DECLARAȚIEprivind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 
însituația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,pentru 
corupție, fraudă și/sau spălare de bani, este document care în termen de 5 zile de la data comunicării 
rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va 
prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.

Opinii separate:
Conform Art. 52. Oferta cuprinde următoarele formulare conform anunțului de participare și 
documentației standart
1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;
3) DUAE;
în conformitate cu prevederile HG 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea 

grupului de lucru, pct. 30 Grupul de lucru este responsabil să examineze, să evalueze și să compare 
ofertele operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire.
De asemenea, potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice art. 69, alin. (3) La etapa examinării, 

evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar 
explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, 
după caz, documentele justificative aferente DUAE.

7.1nformația 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 
unei porțiuni de drum din 
com. Vărăncău s. 
Slobozia-Cremene și s. 
Slobozia-Vărăncău, r-nul 
Soroca

SA Drumuri- 
Soroca 567 892,44 Conform 

devizului de 
cheltuieli

+ +

ACTIUNE-M 584 390,88

+ +

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

9.Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii

1 ACTIUNE-M Preț mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu sunt
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13. Reevaluarea ofertelor: nu este

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

Suma total 
(Iară TVA)

Suma total 
(inclusiv TVA)

Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum 
din com. Vărăncău s. Slobozia-Cremene și s. 
Slobozia-Vărăncău, r-nul Soroca

SA Drumuri-
Soroca

Conform 
devizului de 
cheltuieli

567 892,44 681470.93

Conform cerințelor din anunțul de participare pct 20 și conform ord. nr 145 din 24.11.2020, 
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora însituația 
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor 
procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația 
autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Drumuri-Soroca Nr. 127 din 06.10.2022 SIA RSAP, e-mail,
ACTIUNE-M Nr. 127 din 06.10.2022 SIA RSAP, e-mail,

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

•
17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindcr 
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/

Cu capital 
străin

Numărul 
și data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate 

al 
contractuluifără TVA inclusiv 

TVA

SA Drumuri- 
Soroca

Cu capital 
autohton

55 13.10.2022 45200000-9 567 892,44 681470.93 31.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) nu

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 (Iei 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 □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.



model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr.48 din 17 octontbrie 2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante IMSP SCMC "Valentin Ignatenco"
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1003600152640
Adresa Str. Grenoble.149
Numir de telefon 02272 57 66
Num[r de fax 02272 57 66
E-mail oficial visnatenco@ms.md
Adresa de internet www.visnatenco.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefun,
e-mail)

Morari Natalia, 069 911793
natalia morari @inbox. ru

2, Date cu privire la procedura de atribuiire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de pfeturi qlicitafie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie renetati duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achlzile/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Dezinfectanlii (biodistructivi) conform necesitdlilor
prentru anul2022

Cod CPV 2445s000-8
Expunerea motivului/temeiului pril'ind
alegerea procedurii de atribuire (fn cazul
ap;licdrii altor proceduri decdt lieit'alia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t alul ui guv er n am ent ai www. m t e nde r. gov. try!)

Nr:21060087
Link-ul : ocd s-b3wd a 1 -Mfr ̂ a 861 1 $1 667 935
Data oublicdni:22 ausust 2022

Platforma de achizitii nublice utillzatil n achizitii.md: n e-licitatie.md: n votender.md
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd cctz) Data:

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

nAcord-cadru nSistem dinamic d,e achizitie
nLicitatie electronic6 nCatalos electronic

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

Valoarea estimatl (lei, ftrd TVA) 206 000.00



Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de clarificare
Exnunerea succintl a risnunsului
Data transmiterii

3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:

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

4. Modificflri operate in documentafia de atribuire:

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

5. PinI la termenul-limitl (data 07 septembrie 2022*,ora17 :00), au depus oferta 6 (qase)

ofertanti:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici:

Denumirea opcratorilor
economlcl

Propunerea
tehnicl

Profunerea
financiarl

DUAE Garan{ia
pentru ofertl

(duod cuz)

SA "M- Inter Farma" T + f -r

SRL "Dezmed CV" + T + 'r
SRL "Ericon " + T T +

SRL "HMI Higimed
lndustrie"

+ T T -t-

SRL"AELO GRUP'' T -r + +

SRl"Galchim & Co" -r + + +

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentut, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

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

Termen.limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelunsit (dupd caz)

Denumirea.operato rilo r
economrcr

IDNO Asocia{ii/administratorii

SA "M- Inter Farma" I 003600005263 Morozov Maria
SRL "Dezmed CV" I 008600056835 Stroevici Diana
SRL "Ericon" Nu se vizualizeaza
SRL "HMI Higimed
Industrie"

1004601003275 Poiatd lurie

SRL ''AELO GRUP" 101 1600009752 Cobzafi Turcan Rodica
SRl"Galchim& Co " 1007600076106 Gritaenco Andrei



7 ' Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:
Denumirea lotului Clasame

ntul
Denumirea operatorului

economic
Preful ofertei fdr6
TVA/Punctajul

acumulatr.uezrnlectarea qi curifarea
suprafef elor qi dispozitivelor
medicale (cu excepfia opticelor)
(ambalaj < 5 titri)

I liKl"Dezmed CV,' 9600,00
2 SRL "Ericon " l0 400.00
3 JA"M lnter Farma l1 I11,00

2.D ezinfectarea qi curIprea-
suprafetelor, utilajului qi

dispozitivelor m edicale(ambalaj
<1 litri/kg )

I SKL"Dezmed CV" 8000,00

3. Steriliza real d.ezinfectarea de
grad inalt a dispozitivelor
medicale (instrumente
chirurgicale)(am balaj S5kg )

I sI(L "HMI Higimed
Industrie"

7850,00

.,
SRL "Ericon " 25 000,00

4. Peroxid de hidrogen
6o/o(ambalaj 1l)

I SRL "Galchim & Co,' 53 999.00
) SRL "Ericon " 54 000.00
3 SRL''AELO GRUP" 79 200,00
4 SRL"DEZMED CV" 102 000,00
3 SA"M Inter Farma" 102 777,78

5. Dezinfecfia igienici gi

chirurgicalS a mf,inilor(ambalaj <
1 litru) Lichid

1 SKL "AELO GRUP'' l8 500.00
) SRL " HMI Higimed

Industrie "
22 975,00

aJ SRL "DEZMED CV " 3g 990,00
4 SA "M Inter Farma', 43 991,00
3 SRL "Ericon " 49 000,00

6. Dezinfecfia suprafelelor cu
semnifica{ie epidemiologica cat si
alte tipuri de suprafefe, ambalaj <
l kilogram

I SKL "Dezmed CV" 21 000.00.,
SRL "Ericon" 36 001.00-J SRL "Galchim & Co ,' 90 000.00

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei Jinale(Informalia privind "coresptmderea cu cerinlele de calificore." si "Corespunderea cu specificaliiletehnice " ' se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunierii si prin ,, - " tn cazul necorespunderii)
8' Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

;::ilffftabilite 
in documenta{ia de atribuire (ir.i;i" lustilicarea pre1,.iui 

"oo"^at 
de scrzut) s-

Documentul gi/sau
informafia solicitati

Rlspunsul operatorului



SRL'AELO-CRUP---; Prezentarea t"rJillorG
laborator gi a EN_lor
conform caietului de
sarcini pentru lotulj,,
Dezinfeclia igienicd 9i
chirurgical d a
mdinilor(ambalaf
litru) Lichid"

21.09.2022

laborator pentru lotul 5 ,,
Drezinfecfia igienicd gi
chrurgicald a mdinilor(ambalaj <
1- litru) Lichid',, penrru produsul"Luxtannolcid,' insd nu a ftcut
dovada prezenlei EN_lor solicitaie

Pedataa"z@
economic a prezentat testarile de

conform caietului de sarciniSRL "HMI Higirned

laborator gi a EN_lor
conform caietului de
sarcini pentru lotul 5 ,,

Dezinfecfia igienicd gi
chirurgicald a
mdinilor(ambalaj
litru) Lichid',

Prezentarea testa.ilor de 21.09.2022

prezentat informafia solicitatd in
termenii prevdzufi de autoritatea
contractantd

operatorul .ffi

Denumirea torului economici Motivut res pinEe.iffi esdli{iEriiSRL "AELO GRUP"
Operatorul 

".
1fi|.-^3,lorul s 

^.,'., 
Dezinficlia igienicr'qichirurgicatr a m6iniJor(a-u"i'"T s'^i'iir",iiLichid", a fost descalificatd din .oii*l ,e, bprodusul biocid lipseqte EN-le indicate in caietrrl .t.yrvsuJur uruuru ltpse$te bN_le indicate in caieful desarcini : ENl4 476,_Eirl 13727, EN t3 624, EN14349,EN l500,EN 127g1SRL"HMI HIGTMED INDUSTRIE ;

zentat informatia solicitatd in tennen de 3 zile

Operatorul 
"cono

ll:i.,'._li ,lotut s 
^."._ 

Dezinfeclia igienicn qichirurgicali a m6inilor(ambatal
Lichid" din motiwl cd operatorul l"onomic nu a

9. Ofertan{ii respin,si/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: pndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut n

!e]mai bun raport calitate_pre{ n
Cel mai bun raport calitate_cosi n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atr.ib.uire sunt aplicate mqi murte criterii de atribuire,indica toate *iteriire de atiibuire apricate si denumirea iturilor aferente)
se vor
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12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(se va completo pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitste-prel sau cel mai bun raport calitate_cost)

14' in urma examiniri, evalulrii ,si comparirii ofertelor depuse in cadrul n"o""uof ull*** .*decis:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti ul calculat
rului economic I

Denumire factorul n

torului economic n

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazur tn care ofertere aufost reevaruate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelo r
Modificlrile operate

Atribuirea contractului de achizitie publu icdlacordului-cadru:
Denumirea Iotului

7 n

Uperatorul
economic
desemnat
cistigitor

Can
tit
ate
a

Preful
unitar
fEri
TVA

Pre!uI
unitar cu

TVA

Prefu-l
total
ISrd
TVA

Preful
total cu
TVA

L.uwLrnLevlarr tiat sl curaTarea
suprafe{elor qi dispozitivelor
medicale (cu excepfia
opticelor) (ambataj < 5 litri)

SRL"Dezmed CV"
c/f 1008600056835

4000
0

litri
0,2400 0,25920 9600,00 10369,00

2.Dezinfec tar ea qi curif area
suprafetelor, utilajului qi

dispozitivelor
medicale(ambalaj <1 titri/kg
)

SRL"Dezmed CV,'
cif 1008600056835

4000
0

litri
0,2200 0,2376 8800,00 9504,00

3. Sterilizarea/dezinfectarea
de grad inalt a dispozitivelor
medicale (instrumente
chirurgicale)(am balaj S5kg )

SRL"HMI
Higimed Industrie',
clf 100460100327s

s000
litri 1,57 1,69 7850,00 8479,00

4. Peroxid de hidrogen
6%o(ambalaj f l)

SRl"Galchim &
Co"

clf 1007600076106

6000
litri 8,98 10,77 53 990,0 64620,0

5. Dezinfecfia igienici qi SRL"I)ezmed CV', s00 77,79 84,00 3g 990,0 42 000,0
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chirurgicali a

mflinilor(ambalaj < 1 litru)
Lichid

c/f 1008600056835 litri

6. Dezinfec{ia suprafe{elor cu
semnifi cafie epidem iologica
cat si alte tipuri de suprafefe,
ambalai < L kilosram

SRL"Dezmed CV"
c/f 1008600056835

150
000
litri

0,14 0,15 21 000,0 22 690,0

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7I alin. lit
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lygrupentru achizilii se realizeaza tn ionformitite cuprevederile art. 3I af Legti nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA "M-Inter Farma" 04.r0.2022 nina(@minterfarma.md
SRL"Aelo Grup" 04.10.2022 aelogrup@smail.com
SRl"Galchim " 04.10.2022 galchim@rambler.ru
SRL"Ericon " 04.t0.2022 ericonsrl(Egmail.com
SRL"Dezmed CV" 04.10.2022 @2Q0 @mail.ru
SRl"Higimed Industrie" 04.10.2022 hmi 2004mai1.ru

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarca estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

D 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice -si/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

J II zileincanltransmiterii comunicdrii prin
4qljlgace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

_p1ln mijloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) at Codului Civit at itepubticii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea Numirul Cod Valoarea contractului Termen de



SRL
''DEZMED

CV"
rr9l22 t7.t0.2022 24455

000-8
78 380,00 ti4 :i52,00 3t.t2.2022

SRL
,'HIGIMED

INDUSTRIE''

r20t22
t7.102022

24455
000-8

7 850,00 ti478,00 3t.12.2022

SRL
,,GALCHIM

&co"

tzv22
17.10.2022

24455
000-B

53 999,00 ji8 318,92 3r.r2.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in 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

Prin prezenta dare de seamii, grwpul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectilt (exceptind cazurile prevdzute ctre art, 32 alin, (3) al Legii
nr. 131 din 3 iutie 2015 privind achizi(iile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contestaliilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezentu tlare de seamd, grupul tle lucru penttru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii prccedwii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

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

(DA/NU) NU

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

durabilitate (lei MD):
(indica{i suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

,t.ll


















	202223368 COP MTender.pdf
	image_001.pdf (p.1)

	202224243 LP MTender.pdf
	IMG_20221024_0001
	IMG_20221024_0002
	IMG_20221024_0003
	IMG_20221024_0004
	IMG_20221024_0005
	IMG_20221024_0006
	IMG_20221024_0007
	IMG_20221024_0008
	IMG_20221024_0009

	202224306 LP MTender P Zaicana.pdf
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)




