
DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului de achizilii public€

Nr. 1 din 17.10.2022

l. Date cu privirc la autoritatea conhactanta:

Denumirea autoritilii co!.tlactante Centrul republican de reabilitare pentnr
coD11

Localitate m. Chisindu

IDNO 1006600049347

Adresa m. Chisindu. str. Grenoble.l47
NumIr de telefo[ 022-28-81 -1 6t 0-22 -28-87-8 I

Numir de fax 022- 28-87 -81

E-mail olicial crchsal@email.com

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

Zabolotniii Natalia

II Date cu privire la procedura de achiziliel

Tipul procedurii de achizilie '/ Cererea ofertelor de preturi o

Licitatie deschisi tr AlteIe: flndicatil
Obicctul achizifiei achiziqionarea Produselor alimentare

pentru I I jumatate de an 2022

Cod CPV 15000040-8

Valoarea esimati a achi2itiei 388581,00 lei f/ii TVA

Nr, $i link-ul procedurii (se ra i dica din cadrul
p ofi alului guw r ndmental

Nr 21057'77'7

Lintrqcdlhlldpl:rylD: 1465a5

Data Dublicirii anuntului de particiDare 07.06.2n22
Data (datele) qi referinta (referitrfele) publicirilor
anterioaiein Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi
ant\\Jvl resD:ectir (dupd caz)

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

Tipul contractului de achizifie/ -cadru / Bunuri B Servicii al-ucrdri tr

Contraclul de achizifie/acordul-cadru se referi la
un proiect ii/sau program finanlat din fonduri alc
Uniunii Europene

Nu trDa o

Sursa de finanfare '/ Buget de stat aBuget CNAM .

Buget CNAS cSurse externe o
Alte s]ufset flndicati]

Data deciziei de atribuire a contracaului de

achizitie/ acordului-cadru
29.1.1.2021

Denumirea oDeratorului economic 1)SC"Villa-Prodotti"SRL
Nr. ;i data conlractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr:4
Dala:28.06 2022

Valoarea conlractului de achizitie/acordului-cadru Fdra TVA: 31725,00 lei
Inclusiv TVA: 38070,00 lei

Termen de valabilitate 3t.12.2022



Termen de exccutie 31 12.2022

D€numirea oDeratorului economic 2) ICS''LAPMOL"SRL

Nr. ;i data contractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr.7

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-cadru Data: 28.06 .2022

Fara IVA| 106581.12 lei
Inclusiv TVA: 1 15107.60 lei

Termen de valabilitate 31.t2.2022

Termen de executie 31 t2.2022

Deoumir€a operatorului economic 3) DORIANTS&Co SRL

Nr. ti data contract'ului de achiziJie/acordului-
cadru

Nr.3

Val0area contractului dc achizitie/acordului-cadru Datat 28.06 .2022

Firi TVA: 41 199.42 lei
lnclusiv TVA: 44505,02 lei

Termen de valabilitate 31.t2.2022

Tcrmen de cxecutie 31.12.2022

Denumirca oDeratorului economic 4)" Acustic Tehnologie"SRL

Nr. fi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr.5

Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru Data:28.06.2022
Fdrd lVA: 12750,00 lei
Inclusiv TVA: 15300.00 lei

Termen de valabilitate 3l.12.2022

Termen dc cxecutie 3t.t 2.2022

Denumirca oDeratorului economic 5 J Produse de Familie,, SRL

Nr. ;i data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr.1

Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Dara:28 .06.2022
Fara TVA: 2425.2.00 lci
Inclusiv TVA: 29100.00 lei

Termen de valabilitate 31.12 2022

Termen de executie 31.t2.2022

Denumirea oDeratorului economic 6)Viocris-ImDecs SRL

Nr. $i data contractului de achizilie/acordului-
cadru

Nr.6

Valoarea contractului de achizitic/acordului-cadru Datat28.06.2022
Fir[ TVAr24175.00 lei
Inclusiv TVA:29010,00 lei

Tcrm€n dc valabilitate 3t.t2 20)2

T€rmcn de erecutie 31.12.)022.

Denumire:t oDcratorului economic lNobil-Prest SRL

Nr, $i data contractului dc achizifie/acordului-
cadru

Nr.8

Valoarea contractului de achizilie/acordului-cadru Dctar28.06.2022

Fara TVA: 153788,94lci
lnclusiv TVA: 172904,13 lei

Termcn de valabilitatc 3 |.r2.2022
Termen dc executic 11 t2 2022

IV, Dale cu privire la modificArile necesare a fi efectuate:

/ cMic$orareavaloriicontractulul
Majorarea valorii contractului tr

Tipul modificdrilor



temenului de executare/ livrare/
presrre D

Modificarea termenului de valabilitate tr

/ Rezelierea contractului a

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03 07.20l5"Privind
achiziliile publice";
-HG 667 din 2'1 .05.2016 (p.36) "Privind
aDrobarea Regulamentului c privire la

activilatea gr;pului de lucru enlru achi/iiii"

Alte iDformatii relevante
Descderea achizitiei inainte $i dupi modificare:

V Descrierea circumstanlelor care au facut necesara modificarea:

Dat fi;nd faptul, ce numarul de copii intemafi in sectia neuro-reabilitare este rnai mic decit

numarul de copii planiicaii , se mic9oreazd valoarea contactelor confom necesite! Centrului

Rezultatele examinerii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractul$i de achizilie nr' 1 din l? 10 2022 a fost

iii"ir"i"t *orau.ii" uaitionale privind relizierea la contractele de achizifie cu oPe#torii economici I

DcDumire operator
economic

lntreprind€rea

C capital

C'r capital

C'r capital
strnin

Nr. fi data acordului
aditional

Valoarea Inodifi cnrilor (duPI
caz)

FArn TVA Inclusiv TVA

"Villa-Prodotti"SRL I 1',t .t0.2022 14403.15 17283,78

*DORIANIS&Co' SRL 1'7 10.2022 16251.8,1

4r100,51 44105,71
"IcS''LAPMoL''sRL I 17.10.2022

59199,374 66,t56,30
" Nobit-Prest" SRL I 17 .10.2022
.. vi^.ria-Inne.( SRI I t'| .10.2022 17154.35 20945,22

1 t7.10.2022 1r961,32 14356,00Produse de Familie,'
SRL

I 1',l .r0.2022 7 412,00 8894,40
"Acustic
TphnolosielSRL

Conducitorul gruPului de lucru:

Zabolotnii Natalia
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DARE DE SEAMĂ 

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

                                                        Nr.     6__din     24.10.2022    .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s.Elizaveta mun.Bălți 
Localitate s.Elizaveta 
IDNO 1007601003150 
Adresa Mun.Bălți,s.Elizaveta str.Ștefan cel Mare nr.22 
Număr de telefon 023168381,023168466 
Număr de fax  
E-mail oficial  primaria_elizaveta@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Botnari Victoria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri x  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse alimentare pe perioada octombrie-
decemrie 2022 

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

 

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

Nr: 21064444 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1664191490226 
Data publicării: 26.09.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 138383.16 
 

 

 

mailto:primaria_elizaveta@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data _06.10.2022_, ora_16_:_30_), au depus oferta _7_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL”NOBIL PREST” 1010600021038 Calugher Vadim 
2. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana 
3. SRL Proaspat Prod 1012600008914 Colcev Leonid      
3. ICS Lapmol SRL 1002600024308 Ioniță Elena 
4. S.A.Lactis 1003602151429 Angheluța Gheorghe 
5. SA incomlac 1002602006326 Jardan Vladimir 
6. Lactalis-Alba S.R.L. 1004601003067 Vassepov Vitaliy 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL    

” NOBIL 
PREST 

SRL  
Baguette 

SRL 
Proaspăt 

Prod 

SRL 
Lapmol 

S.A. 
Lactis 

SA 
incomlac 

 

Lactalis-
Alba 
S.R.L. 

 
 

Propunerea 
tehnică 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 

 
Propunerea 
financiară 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 
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DUAE prezentat Nu se 

vizualizea
ză 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 
Garanția 
pentru ofertă 
(după caz) 

       

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

 

 
Cerere de 
participare 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 
Declarație 
privind 
valabilitatea 
ofertei 

 
 
prezentat 

Nu se 
vizualizea
ză 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 
Oferta,Formula
r F3.1 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat 
 

Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 

 
Specificația 
tehnică 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

prezenta Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 
Specificația de 
preț 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

prezenta Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 
Declarația 
privind 
conformitatea 
identității 
beneficiarilor 
efectivi și 
neîncdrarea 
acestora în 
situaț.condamn
ării pentru 
participarea la 
activități ale 
unei organizații 
sau grupări 
crimin.pentru 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat 
 

Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 
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corupț.,fraudă 
și /sau spălare 
de bani 
Certificat/ 
decizie de 
înregistrare 
întreprinderii 
sau extras 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

 

prezenta Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 
Certificat 
privind lipsa 
datoriilor 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

 

prezenta Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 
Raport 
financiar 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 
Prezentare de 
dovezi,privind 
conformitatea 
produselor,iden
tificată prin 
referire la 
specificații sau 
standard 
relevant. 

prezentat Nu se 
 
vizualizea
ză 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

t 

prezentat 
 

Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 

Autorizația 
sanitar- 
veterinară  a 
operatorului 
economic 
participant 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

 
 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 

Autorizația 
sanitar - 
veterinară a 
unitatea de 
transport auto 
pentru 
transportarea 
produselor 
alimentare care 
nciset. Regim 
de temperature. 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

 

 
prezentat 

Nu se 
vizualize
ază 

 

 

Nu se 
vizualize
ază 

 

 

Carnetul 
medical și 
certif.de 
instruir 
igienică a 
pers.ce asigură 
transp.și 
manip.prod.ali
mentare 

prezentat Nu se 
vizualizea
ză 

 

prezentat Nu se 
vizualize
ază 

 

prezentat 
 

Nu se 
vizualize
ază 

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lot1 Diverse 
produse 
alimentare 

SRL NOBIL PREST 12118,00 + + + 
SRL Baguette 12118,15    

Lot 2 Pește  SRL NOBIL PREST 5333,33 + + + 
SRL   Baguette 5583,00    

Lot3 Produse de 
origine 
animal,carne 

Proaspat Prod SRL 21984,74 + + + 
SRL NOBIL PREST 22225,00    
SRL Baguette 28341,60    

Lot4 Produse 
lactate 

 S.A. Lactis 32234,00 + + + 
SRL Lapmol 32234,26    
SA incomlac 32500,00    
Lactalis-Alba SRL 37702,88    

Lot 5 Ouă SRL NOBIL PREST 5850,00 + + + 
SRL Baguette 6300,00    

Lot 6 Produse 
conservate,magiun 
și sucuri naturale 

SRL NOBIL PREST 6345,00 + + + 

SRL Baguette 6345,22    

Lot 7   Produse de 
panificație 

Achiziția n-a avut loc     

Lot 8 Fructe și 
legume  

SRL NOBIL PREST 42649,07 + + + 

 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1  
Diverse 
produse 
alimentare 

SRL NOBIL 
PREST 

kg  12118,00 14187,10 

Lot 2  
Pește 

SRL NOBIL  
PREST 

100/kg 53,33 5333,33 6400,00 

Lot 3  
Produse de 
origine  
animal,carne 

Proaspat Prod 
SRL 

 
kg 

 21984,74 26381,40 
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Lot 4  
Produse lactate 

S.A.Lactis   32234,00 35255,00 

Lot 5  
Ouă 

SRL NOBIL 
PREST 

1800/buc 3,25 5850,00 7020,00 

Lot 6  
Produse 
conservate,mag
iun și sucuri 
naturale 

SRL NOBIL 
PREST 

  6345,00 7614,00 

Lot 8 Fructe și 
legume 

  SRL NOBIL 
PREST 

kg  42649,07 47106,00 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL NOBIL PREST 13.10.2022 e-mail 
SRL ”Baguette” 13.10.2022 e-mail 
SRL Proaspat Prod 13.10.2022 e-mail 
ICS Lapmol SRL 13.10.2022 e-mail 
S.A.Lactis 13.10.2022 e-mail 
SA incomlac 13.10.2022 e-mail 
Lactalis-Alba SRL 13.10.2022 e-mail 

 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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 □ 
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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 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL”NOBIL 
PREST” 

Cu capital 
autohton 

65 24.10.22 15800000
0-6 72295,40 82327,10 31.12.2022 

S.A.LACTIS Cu capital 
autohton 

66 24.10.22 15800000
0-6 32234,00 35255,54 31.12.2022 

SRL 
PROASPAT 
PROD 

Cu capital 
autohton 

67 
24.10.22 15800000

-6 21984,74 26381,40 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 □               
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigii publice

Nr. 25 din 24.t0.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Primdria mun. U
mun. U
I 00760 1 00 l 787
str. Nafionali. nr. 7
0236 22577
0236 22577

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

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

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preturi

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

Bunuri

Produse alimentare pentru trimestrul IV al anului
2022

Cod CPV I 5800000-6

xpunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decat I icital ia deschisd)

Proceduia :de atribuire (se,, va indica din cadrul
portalului guvernamental iww.mteider.gov:nd)' 

"

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6649 69064232
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -

MD - | 6 6 49 69 0 6 423 2? tab:contract-notice
Data publicdr ii: 0 5 .l 0.2022

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

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

lDa rNu
Link-ul cbtre planul de achizifii publice publicat:
http ://ungheni.md/wp-content/up load s I 202 I / 0 | lPlanul-
de - achiziYoCS%gBii-zlz 1 - 1 . p df

Ahunf ds,inten{ie publicat in BAP (dupd caz), Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
dund caz)

Licitatie electronicd

Sursa de finan{are lBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: flndicatil

Valoarea estimat[ (lei, fdrd TVA) 524 700,00

Data solicitirii clarificirilor
1



'Denumirea oneratorului economic
,Exnunerea succint[ a solicitlrii de clarificare
Expunerea succint[ a rdsDunsului
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

[Indica[i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pini la termenul-limiti (data 12.10. 2022, ora 15 : 30 ), au depus oferta 5 ofertanli:

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

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

I SRL"Basuette" 1014600037741 Administrator Curdova Svetlana
) SRL"EooBio-GruD" 1 010609003033 Administrator Ferfetchii Andrei
3. SRL..V.A. Struc" 1 003 60202893 8 Administrator Struc Veaceslav
4. SRL"Alim Total" 1014600000912 Admin strator Falinciuc Cristrna
f,. SRL"Danova-Prim" I 003 609006827 Admin strator Danileico Ivan

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL "Basuette" SRL..V.A. Struc" SRL"Alim Total"

(Se ua consemna pfinr prezentat, neprezentat,
tL ...,.,

nu coresbunde)
Propunerea tehnicd Drezenlat ptezentat orezental
Propunerea financiard prezentat prezental pfezentat
DUAE. prezentat pfezentat prezentat

Garantia pentru ofertl prezentat prezentat Drezentat
, , ,.,,,,, DocumentedecalifiCare,,:, :,,r,.,,,, 1:, ,,:',,

Se'va consbmna prin: p;rezentat, neftrezentat, ni ior:espunde
Cerere de participare Drezentat prezentat prezenlat
Declaratia orivind valabilitatea ofertei prezenlal prezenlal prezentat
Certificat piivind lipsa datoriilor de
Bugetul de Stat

prezenlat prezenlat prezentat

Dovada inregistrdrii persoanei iuridice Drezentat prezentat Drezenlal
CertifiC at de inofen s iv itate I c alitate I
confor:rnitate/s anitar= veterinar,
declmatia de. conformitate

prezenlat ptezenlal prezentat

Certificat de delinere a labo.ratorului
atestat pentru efectuarea controlului :

permanent asupra calitdtii sau contract
cu asemenea laborator

prezentat prezentat prezenlal

Autori2afia sanitar-vet€rinard de
funcfionare a depozitelor Ei incdperilor
de pdstrare a produselor de origine
animal6 si non-animald

prezentat prezentat pfezental

Autoriza{ia sanitard de funclionare
pentru produse alimentare/ Certificat de

prezefial prezenTal prezentat



/gistrare oficiald. eliberat de ANSA

11Xo rizalia san itar-vete ri nard de
/functionare a transportului specializat qi
cartela medicald personal-tip a soferului

prezentat prezentat ptezentat

Certificat de cont deschis in banca prezentat t

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL"Danova-Prim" SRL"EcoBio-Grun"
Documentele ce c

(Se va consemna prin: prt
onstituie oferta
zentat, neprezenta| nu

Propunerea tehnicd prezentat
Propunerea frnanciard prezenlat zental
DUAE prezentat prezentat
Garantria pentru ofertd pfezentat ntat

.,, . ' Documente de calificare
' Se via coisemna prin: prezentat, neprezentat, nu

Cerere de participare prezental tat
Declarafia privind valabilitatea ofertei ptezentat t^t
Certificat privind lipsa datoriilor de nugetut de Stat prezentat
Dovada inregistrdrii persoanei -juridice ptezenlat tezenlat
Certifi cat de i nofensivitate/calitate/ conformitatelsanitar-
veterinar, declaratia de conformitate

prezentat prezentat

Certificat de definere a laboratorului atestat pentru efectu.are.a
controlului permanent asupra calitdfii sau contract cu asemenea
laborator

prezentat prezerfiat

Autorizalia sanitar-veterinari de funclionare a aepozitetorl-

;lr:11l""#t* 
de pdstrare a produselor de origine animatd gi non.

prezenlal prezentat

Autorizatia sanitard de funclionare pentru produse alimentare/
Certificat de inregistrare oficiald, eliberat de ANSA

prezentat ptezenlal

prezentat prezentat

Certificat de cont deschis in banca prezenlat prezentat

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

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

Denumirea lotului
'l

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate qi
unitate dC

misuri

Corespunde
rea cu

cerinfele de
calificare

Coresprrnde
,' ' 1gn, gtl :

specificaliile
, tehniCe

Pdine SRL"Danova-Prim" 77545,00 6500 kg + +
Paste fbinoase SRL..V.A: Struc" 14850.00 600 ks T +

SRL"Baguette" 16410.00 600 ks + T
SRL"Alim Total" 16699,00 600 ks + +

Fiin[ de porumb SRL,,V.A. Struc" 2657,50 250 ke + T

SRL"Alim Total" 2680.00 250 ks + +
SRL"Basuette" 3000.00 250 ks + +

F6ind de srdu SRL..V.A. Struc" 6419.00 700 ke + +
SRL"Alim Total" 6951.00 700 ke + +
SRL"Basuette" 7000.00 700 ks + +
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Oud de sdind dietice SRL"EcoBio-Grup" 52000,00 20000 buc + +
Crupe de grdu SRL"Alim Total" 2142,00 300 ke + +

SRL,,V.A. Struc" 2145,00 300 ke + +
SRL"Basuette" 2694,00 300 ke + +

Fulgi de ovdz SRL"Alim Total" JJJJ)JJ 200ks +
SRL."V.A. Struc" 3333.34 200 ks + f

SRL"Basuette" 4040.00 200 ke +
Crupe de grig SRL"Alim Total" 2649,00 250 ke +

SRL,,V.A. Struc" 2679.99 250 ke +
SRL"Basuette" 3000,00 250 ks +

Mazdre glefuitd SRL..V.A. Struc" 3078.70 350 ke +
SRL"Alim Total" 3 159.00 350 ks T
SRL"Basuette" 3839,50 350 ks +

Crupe de orz SRL"Alim Total" 2t69.00 300 ke +
SRL..V.A. Struc" 2192.99 300 ke T

SRL"Basuette" 2694,00 300 ke -l-

Crupe de mei SRL,,V.A. Struc" 4619.99 300 ke +
SRL"Basuette" 4620.00 300 ks +

Crupe de arpacaE SRL"Alim Total" 1430.00 200 ke +
SRL".V.A. Struc" 146r,gg 200 ke + +
SRL"Basuette" r975.60 200 ks + +

Orez rotund qlefuit SRL".V.A. Struc" 6750,00 300 ke + +
SRL"Alim Total" 7851.00 300 ks + T
SRL"Basuette" 7950,00 300 ks -r +

Flriscd SRL..V.A. Struc" r0626.00 300 ks + i-
SRL"Basuette" 11463,00 300 ks + +

Fasole albe zaharoase SRL..V.A. Struc" 8527.20 380 ks + +
SRL"Basuette" 9952.20 380 ks -1- +

Zahdr alb cristalizat SRL..V.A. Struc" 19166,67 800 ke + -r
SRL"Basuette" 19448,00 800 ks + +

Covrigi (cu mac,
susan, tdrAte)

SRL"Basuette" 9352,50 250 kg + +

Biscuili fhrd grdsimi
hidrosenate

SRL"Basuette" 8124,00 300 kg + +

Ulei de floarea
soarelui

SRl"Danova-Prim" 5220,00 550 I + T
SRL"Alim Total" 7142.50 550 I + +
SRL..V.A. Struc" 77r0"00 550 I + +
SRL"Basuette" 9013.50 550 I -f +

Suc de fructe SRL"Basuette" 72150.00 I 5000 buc + +
SRL"Alim Total" 78000,00 15000 buc + +

Pastd de rosii SRL"Basuette" 5554.50 150 ks + +
SRL".V.A. Struc" 6499.50 150 ks + +

Magiun din fructe SRL"Basuette" 5580,00 250 ks + f
Mazire verde
conservatd

SRL."V.A. Struc" 4059.00 300 buc + +
SRL"Basuette" 410 r,00 300 buc + +

Rosii ?n suc SRL"Basuette" 15 156,00 1200 buc -f +
Peqte congelat Hec SRL"Basuette" 62004,00 1200 ks + +
Conserve de pe;te
ulei macrou

SRL"Baguette" 32304,00 1200 buc + +

Ceai natural nesru SRL..V.A. Struc" 7500,00 50 ks + +
SRL"Basuette" 9277,00 50 ke + +

Zahdr vanilat SRL"Basuette" 3 84.00 400 buc + +
Sare iodatd SRL"Basuette" 2676.00 300 ks -t +
Droidie SRL"Basuette" 3080.00 22ks + +
Fructe uscate in
asortiment

SRL"Basuette" 17486,00 350 kg f +

Cacao SRL"Basuette" 2466,00 200 buc + +
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Stafide SRL"Baguette" i-+15.00 150 buc

Bicarbonat de sodiu SRL"Baguette" 1263.00 , 100 buc +

Otet SRL"Basuette" 1263.00 150 buc +

Chiflb cu stafide qi

mac. in asortiment
SRL"Danova-Prim" 40700,00 10000 buc +

Banane SRL"Alim Total" 40920.00 1500 ke +

SRL"Basuette" 49875.00 1500 ke f

Ldm6ie SRL"Basuette" 3667.00 100 ke +

Miez de nucd SRL"Basuette" 15167,00 100 ke +

Miez de floarea
soarelui

SRL"Baguette" 4296,00 80 kg

Seminte de susan SRL"Basuette" 2370.90 30 ke

Seminte de in SRL"Basuette" 7149,90 30 ks

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Infurntayia pri';ina
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice . st lo
consemna prin; ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" irt cazul neCOrespunderiil

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

1,L. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scazut I
Costul cel mai scazut tr

Cel mai bun raport calitate-Pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12.Informa{ia privind iactorii de evaluare aplicafi:

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

prel sau cel mai bun raport calitate-cost) 
5

Data
solicitdrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rdspunsului
oneratorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
SRL"Alim-Total" Lotul nr. 7 qi lotul nr. 12 se respinge oferta conform

art.69, alin. (6), lit. a) al Legii nr. 13112015,

ofertantul nu indeplinegte cerintele de calificare Ei

selectie



Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Denumirea economic 1 Total

Total

13; Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractulu i de achizigie pub li cdlacordului-cadru :

,Denumirea
lotului

Denumifea
oper:atorului

economic ,

Cantitate;i
unitate de
mfisur[

Preful unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(mrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

PAine SRL"Danova-
Prim"

6500 kg 11,93 77545,00

14S50"00

83720r00

1?S20"00
Paste fiinoase SRL"Struc V.A." 600 kp 24,75
Fiini de
porumb

SRL"Struc V.A.' 250 kg 10,63 2657,50 3189.00

Fiinl de srAu SRL"Struc V.A.,' 700 ks 9,17 6419.00 7700,00
Oui de giinl
dietice

SRL"EcoBio-
Gruptt

20000 buc 2,60 s2000.00 62400.00

Crupe de sriu SRL"Alim Total" 300 ks 7,14 2142.00 2571,00
Fulgi de oviz SRL"Struc V.A." 200 ks t6.67 3333,34 4000.00
Crune de sris SRL"Alim Total" 250 ke 10.59 2648.00 3177,50
Mazilre
slefuiti

SRL"Struc V.A." 350 kg 8,80 3079,70 3325,00

Crupe de orz SRL"Alim Total" 300 kp 7,23 2169,00 2604.00
Crupe de mei SRL"Struc V.A." 300 ks 15,40 4619.99 5544.00
Urupe de
arpacas

SRL"Struc V.A., 200 kg 7,31 t46l,9g 1754,00

Orez rotund
slefuit

SRL"Struc V.A." 300 kg 22,50 6750.00 8100,00

Hrisci SRL"Struc V.A." 300 ks 35,42 10626.00 12750.00
tr'asole albe
zaharoase

SRL"Struc V.A." 380 kg 22,44 8527,20 9207,40

Zahir a,lb
cristalizat

SRL"Struc V.A., 800 kg 21,30 17040.00 18400.00

Covrigi (cu
mac, susan,
tirete)

SRL"Baguette" 250 kg 37,41 9352.50 10100.00

Biscui{i firi
grlsimi
hidrosenate

SRL"Baguette" 300 kg 27,09 8124,00 9750,00

UIei de floarea
soarelui

SRL"Danova-
Prim"

550 I 28,00 15400.00 r8480.00

Suc de fructe SRL"Baquette" 15000 buc 4,81 72150.00 86550.00
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Pasti de rosii SRl"Baguette" i 150 ks 37.03 5554.50 6666.00
Magiun din
fructe

SRL"Baguette" 2s0 kg 22,32 5580.00 6695.00

Mazdre verde
conservatl

SRL"Struc V.A.' 300 buc 13,53 4059.00 4872,00

Rosii in suc SRL"Baguette" 1200 buc t2.63 1s156.00 18180,00
PeEte congelat
llec

SRL"Baguette" 1200 kg 51,67 62004.00 74{00.00

Conserve de
pegte ulei
macrou

SRL"Baguette" 1200 buc 26,92 32304.00 38760.00

Ceai natural
negru

SRL"Struc V.A." 50 kg 150,00 7500,00 9000.00

Zahdr vanilat SRL"Baguette" 400 buc 0,96 384 ,{60.00
Sare iodati SRL"Basuette" 300 ks 8,92 2676,00 i 3210.00
Droidie SRL"Basuette" 22 ks 140.00 3080
Fructe uscate
in asortiment

SRL"Baguette" 350 kg 49,96 17486.00 2098250

Cacao SRl"Baquette" 200 buc 12,33 2466.00
Stafide SRl"Basuette" 150 buc 9.50 1425.00 1710.00
Bicarbonat de
sodiu

SRL"Baguette" 100 buc 12,63 t263,00 1515.00

Otet SRL"Baguette" 150 buc 8,42 1263.00 1515.00
Banane SRL"AIim Total" 1500 ks 27,28 40920,00 49110.00
LImAie SRL"Baguette" 100 ks 36,67 3667.00 4400.00
Miez de nucd SRL"Basuette" 100 kp 151,67 r5167.00 r8200.00
Miez de
floarea
soarelui

SRL"Baguette" 80 kg 53,70 4296,00 4640.00

Semin{e de
susan

SRLt'Baguette" 30 kg 79,03 2370,90 2845.20

Seminfe de in SRL"Basuette" 30 ke 38,33 1149.90 1380.00

Anularea procedurii de achizilre publicd:

+lntemerul art.7I alin. I lit d .

ii nr.131

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

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice)

Argumentare: in asortiment"

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

SRL"Basuette" 17.10.2022 SIA-RSAP. e-mail
SRL"EcoBio-Gruo" 17.10.2022 SU-RSAP, e-mail
SRL..V.A. Struc" I7.10.2022 SIA-RSAP. e-mail
SRL"Alim Total" 17.10.2022 SIA-RSAP, e-mail
SRL"Danova-Prim" L7.10.2022 SIA-RSAP. e-mail



n aazul in care valoarea estimatb a contractului este
mai micd decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) at
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

n cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal6 sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

6 zile ?n cazul transmiterii
mijloace electronice si/sau fax I
n 11 zile in cazul netransmiterii
miiloace elecffonice si/sau fax I

pnn

prin

! 11 zile in cazul transmiterii comuntd
mijloace electronice $ilsau fax I
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice fax I(Selecta|itermenuldea;teptarereSpectat.Calculareatermenelo,p,',@-.

iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformimte
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) at Codului Ciyil al ilepublicii
Moldova).

17 . C ontr actul d e achizi[ie I acordul-ca dru incheiat :

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul d.e tucr tare pentra incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepftnd cazurile prev|zfte de art. 32 alin. (3)
al Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precim ;i cd tn cazul depunerii
contesta(iilor Ei/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate ;isolu(ionate. ' -- i

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contracfului Termen
de

valabilitat
eal

contracful
ui/acordul
rri-cldrrr

flri TYA inclusiv,,-
TYA .

SRL"Basuette" Capital autohton 28r 24.10.2022 I 5800000-6 266919,90 318614,70 31.t2.2022
SRL"EcoBio-
Grup"

Capital autohton '282
24.10.2022 1 5800000-6 52000,00 62400,00 3L12.2022

sRL,,V.A.
Struc"

Capital autohton 283
24.10.2022 1 5800000-6

90922,72 105661,40
31.12.2022

SRL"AIiM
Total"

Capital autohton 284
24.10.2022 I 5800000-6 47879,00 57462,50 31.12.2022

SRl"Danova-
Prim"

Capital autohton 285
24.10.2022 15800000-6 92945,00 102200.00 31.12.2022

Al fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie
lotului/loturilor pentru
durabilitate (lei MD):

cu TVA din contract/ contracte
care au fost aplicate criterii

a
de (indicali suma cu TVA)

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

fost aplicate criterii

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturil" pent"u 
"a"eaplicate criterii de durabilitate:

fostau Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitate-pretr n
Cel mai bun raport calitate-cost n



Prin prezpnta fuE + d, t@ & Iwu pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdriiprocedurii ac t*'zfft"fut@ *e pafirt rdspundere conform prevederilor legale tn igiare.

ConducItonlgruefti de lucru pentru achizitii:

Ternovschi Dionisie
(Ntnnc, Prenume)
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DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitriipublice

Nr. 24 din 24.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Denumirea autoriti{ii contractante Primdria mun. Uneheni
Localitate mun. Unsheni
IDNO l 00760 1 00 I 787
Adresa str. Nationald,nr. T

_lfumdr de telefon 0236 22577
Numir de fax 0236 22577
E-mail oficial imaria ungheni@vahoo.com
Adresa de internet www enl.
Persoana de contact (nume, pn""m, irlrf"tr*?
mail)

Racovila T atiana, +3 7 3 697 29 897,
rac ovita. tati ana(d.mall.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prepri

Procedura de achizifie repetati (dupd cai) Nr:
Tipul obiectului cont"ucffi
acordului-cadru

lJunun

Obiectul achizifiei Produse lactate pentru trimestrul fV al anului2022
Cod CPV l 5500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind 

"t"g.*"procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitayia deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din 'iadrut
portql.ulut guvemamental www. mtender. gov.mdl

Nr ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6649 57 64t472
Link-ul: https://mtender.gov.md/tendets/ocdsb3wdp 

1 _

MD - | 66 49 5 7 64 | 47 2?tab:contract-notice
Data publicdrii: 0 5.10.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatl I achizitii.md: I e-licitatie.md: n t.rt"n.l,"' -.1

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

lDa lNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice prrUlicar
http ://ungheni.md/wp-content/upload sl202I I 0 | lplanul_
de - achiziYoCS%gB ii -202 l- I . p df

Anunl de intenfie publicat in BAP (dupd c@
,t,','

Data:

Link-ul:
r ennlcr $r rnstrumente specilice de atribuire
(dupd caz)

Licitalie electronicd

Sursa de finanfare lBuget de stat; rBuget CNAM; nnugs.t CNaS; rsurse
externe; rAlte surse: [Indica{il

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 523 600,00

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic

I



Expunerea succintl a solicitirii de clarificare
Exnunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 12,1n. 2022, ora_fi_: 00 ), au depus oferta -1 ofertangi:

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

de citre operatorii economici:

Reiumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafiil
administratorii

1. SA"Fabrica de Unt din Floresti" 10036070r1922 Administrator Griqoras Pavel
J SA"Lactis" 1003602151429 Ad ministrator Ansheluti Gheo rehe

3. ICS"Lapmol"SRL 1002600024308 Administrator Ion
4. SA"Incomlac" t002602006326 Administrator Jardan Vladimir

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA"Fabrica de

Unt din Floresti"
SA"Lactis" ICS"Lapmol" SRL SA"Incomlac"

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

Proounerea tehnicd prezentat Dtezental prezentat prezentat

Proounefea financiard prezentat Drezentat pfezenlal Drezenlal

DUAE prezenlal prezentat prezentat nu corespunde

Garantia oentru oferti orezentat orezentat prezentat pfezenlal

Documente de calificare
Se va consemna orin:'prezentaL nepreientai, nu corespunde

Cerere de oarticipare otezenlal prezentat orezenlat orczental

D ecl arafia, priv ind valab i litate a
ofertei

prezental prezerfiat prezentat

Certificat privind lipsa datoriilor
de Bugetul de Stat

ptezenlal prezefial prezentat nu corespunde

Dovada inregistrdrii persoanei

iuridice
prezenlal prezentat pfezental prezefial

Certifi cat de inofens iv itate I calitate I
conformitate/sanitar-veterinar,
declaratia de conformitate

prezentat prezentat prezentat ptezentat

Certifi cat,de deJinere a
laboratorului atestat pentru
efectuarea control ului permanent
asupra calrtd{rr sau contract cu

asemenea laborator

prezentat prezentat prezenlal prezentat

Autorizalia sanitar-veterinard de

funcfionare a depozitelor gi

incdperilor de p6strare a produselor
de orieine animal5,si non-animald

prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizatia sanitard de functionare prezentat ptezental orezenlat prezentat

2



/entru prod use al i mentare/
Certificat de inregistrare oficiald,
eliberat de ANSA

prezentat prezenlal prezentat prezentat

Certificat de cont deschis in banca ptezenlal prezentat prezenlal tal

(Infotmalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu ceriryele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde fti ccul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor 7e catificare))

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

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
(fdrd .

TVA)T

Cantitate Ei
'unitate de

mlsuri

Corespunde
rea cu

cerinfele de
califissp

Corespunde
rea eE

specifica!':le
fohniaa

Cagcaval cu cheag
tare

SA"Lactis" 56624,00 450 kg + -
ICS"Lapmol"SRL 5662s.00 450 ks -f +

SA"Fabrica de Unt din
Floresti"

60930,00 450 kg T -t-

Chefir SA"Fabrica de Unt din
Floresti"

t6666,67 3000 buc + 1-

ICS"Lapmol"SRL 19000.00 3000 buc T +
SA"Incomlac" 26388.89 3000 buc T

SA"Lactis" 26400.00 3000 buc + +
Iaurt natural SA"Incomlac" 3 8888,89 8000 buc +

SA"Fabrica de Unt din
Floresti"

44480,00 8000 buc + +

ICS"Lapmol"SRL 4585 1.85 8000 buc T +
SA"Lactis" 46080.00 8000 buc + +

Lapte pasteurizat ICS"Lapmol"SRL 194333,33 18000 I T T

SA"Incomlac" 194350.00 18000 I +
SA"Fabrica de Unt din

Floresti"
225540,00 18000 I -t- -f

SA"Lactis" 225900.00 r8000 I + +
Smdnt6nd dulce SA"Fabrica de Unt din

Floresti"
3922,22 l20kg + T

ICS"Lapmol"SRL 3960.00 120 ks + +
SA"Lactis" 4888"89 120 ks + +

Brdnzi, de vaci SA"Lactis" 68749.95 1500 ke T T
ICS"Lapmol"SRL 68750.00 1500 ks T T

SA"Fabrica de Unt din
Floresti"

103635,00 1500 kg + +

SA"Incomlac" 104166,67 I 500 ks +
Brinzicd dulce
degresatd cu stafide,
vanilie

SA"Lactis" 4 I 85 1,40 8000 buc + +

lCS"Lapmol"SRL 4 1 85 1,50 8000 buc + +

Unt {irdnesc ICS"Lapmol"SRL 90675,93 700 ke + -t-

SA"Fabrica de Unt din
Floresti"

90709,33 700 kg T +

SA"Lactis" I 14730.00 700 ks -f +
SA"Incomlac" 116666.67 700 ke +



* in cazul utilizdrii licitayiei elecrronice se va indica prelul ofertei finale (Informalia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va

consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

In conformitate cu art.69, alin. (6). lit. atal Legii
nr.l3ll201r5, in care se stipuleaza cd autoritatea
contractantd nu acceptd oferta in cazul in care

ofertantul nu indepline;te cerinlele de calificare si
selectie

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

L1. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost I

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

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

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

Data
solicitlrii

Operatorul economic lnforma{ia solicitat[ Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Denumirea operatorului economic

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul Calculat

Denumirea ooeratorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:



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

14. in urma examindri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

Denumirea
,lotului

Denumirea
o.peratorului

economlc

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fIrn TVA)

Prelol to*el
{indusirTt-A)

Ca$caval cu
cheas tare

SA"Lactis" 450 kg 125,83 s6624,00 67950,00

Chefir SA"Fabrica de
Unt din

F loresti"

3000 buc f,r)f, 16666.67 18000.00

Iaurt natural SA"Fabrica de

Unt din
Floresti"

8000 buc 5,56 44480,00 48000,00

Lapte
nasteurizat

ICS"Lapmol"
SRL

18000 I 10,79 19433333 209880,00

Smflntflni
dulce

SA"Fabrica de
Unt din
Floresti"

120 kg 32,68 392222 4234.80

BrAnz[ de vaci SA"Lactis" 1500 ke 45.83 68749.95 74250.00

Biinzici dulce
degresat[ cu
stafide. vanilie

SA"Lactis" 8000 buc 5,20 41581.40 44960.00

Unt {[rinesc ICS"Lapmol"
SRL

700 kg 129,53 90675.93 97930.00

Anularea procedurii

in temeiul art. 
- 

ali

Argumentare:

de achizilie publicd:

n. lit

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

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

lucru pentru ochizilii se reolizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

L6. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este | | 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mai micd dec6t praeurile prevdzut e la art. 2 a\in. (3 ) al I miiloace electronice $ilsau fax I

Denumirea operatorului
economrc

SA"Fabrica de Unt din Floresti" 17.10.2022 SIA-RSAP, e-mail
SA"Lactis" 17.10.2022 SIA-RSAP, e-mail
ICS"Laomol"SRL 17.t0.2022 SU-RSAP. e-mail
SA"Incomlac" 17.10.2022 SU-RSAP, e-mail



Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 prirind achizitiile

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal6 sau mai mare decAt pragurile prevdzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr. i31 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr 11 zile in cazuJ netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi./sau fax I
n 11 zile in cazul transmiterii prin
miiloace electronice si/sau fax I
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
miiloace electronice si/sau fax I

(Selecta!itermenuldea;teptarereSpectot.CaIculareatermene|orprevdzuted;W
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn con_formirarc
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenutui) al Codului Civil at Republit::
Moldovd.

17, C ontr actul d e achu,i[ie / ac o rdul- cad ru in ch eiat :

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptarryentru tncheierea
contractulai./contractelor indicute a fost respectat (excepftnd cszarile prevdzute de art. 32 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii
contestaliilor ;i/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea sa fost examinate Ei
solu(ionate.
Prin prezenta dsre de seamd, grapul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea deffigurdrii
procedurii de achizilie,fupt pentru care poartd rdspandere conform prevederilor legale tn iigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Ternovschi Dionisie
(Nume. Prenume)

Denumirea
operatorului

economrc

[ntreprinderea:
,' . Cu capital

autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numirul .

qi data '

contractuluil
acordului-

cadru

Cod CPV

Yaloarea Termen
contractului I de

::-, : : l:'firi I .inclusiv
:::- : ::: lTYA.f -TYA

Yalabilitat
eal

contractul
uilacordul
ui-cadru

SA"Fabrica de
Unt din Floresti"

Capital autohton 278
24.10.2022 1 5500000-3 65068,89 70234,80 3r.12.2022

SA"Lactis" Capital autohton 279 24.r0.2022 l 5500000-3 166955,35 187160,00 3r.t2.2022
ICS"Lapmol"
SRL

Capital autohton 280
24.10.2022 I 5500000-3 285009"26 307810,00 31.12.2022

l#i, 
aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizifii

(DA/NU)

Valoarea de achizilie
lotuluVloturilor pentru
durabilitate (lei MD):

cu TVA din contract/ contracte
care au fost aplicate criteiii

a
de (indicali suma cu TVA)

Codul lfJ at lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
lgjurabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotuVloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut 
=

Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pre{ a
Cel mai bun raport calitate-cost n



model-tip

DARI], DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice
de incheiere а acordului-cadгu
de anulare а рrосеdurii de atribuire

Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

t
п
п

1. Date сч

Nr. 25 din24.|0.2022

privire la autoritatea contractantй:

Centrul de Plasament'Геmроrаr
pentru persoane cu
Dizabi l itati (adulte)Brinzeni

Dепumirеа autoritйtii contractante

s.Brinzeni R-nul Edinet
l0l l601000055
s.Brinzeni
024659з40Numйr de telefon

Nчmir de fax
internatbri nzeni (@у andex, ruE-mail oficial
i ntern atbri nzeni (@у ande х. ruAdresa de iпtеrпеt
1Ъпа, Olga internatbJinzeni@yandex,ru
024659340

F..rounu de contact (пuпле, рrепumе, tеlе.fоп,

Tipul procedurii de atribuire
arllicate

lI-icitalie deschis1 пАltеlе:

Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаtй
durлd caz)
Tipul obiectului contractului de

achizitie/ acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

15800000-6 - Diverse produse alj!Le_!ЦIe_

Cod СРV
срV: 1 58009qOjq:Дл9ýý_ рrоdчsе аltц qЦ4ц

Ехрчпеrеа motivului/temeiului
privind alegerea рrосеdurii de

atribuire (iп cazul aplicdrii altor
pr tл с eduri de с dt l i с it аlg jlx hE !)__

м-
ocds-b3wdp l -MD- l 664774 l 64460

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 06485 8/lo( 1 ]ý!?99!1
Data publicйrii :03. | 0.20ry

Procedura de atribuire (se va indica
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl

ч@

Platforma de achizi{ii publice
utilizati

l achizitii,md; п e-licitatie.md;

ы---
Link-ul citre planul de achizilii

п yptender,md

nЫt* р"Ыt."t
Procedura а fost inclus5 in planul
cIe achizi{ii publice а autoritй{ii
contractante

I-ocalitate
IDNo
Adresa

024б59340

e-mail)



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

Data:
Link-ul:
nAcord-cadru пsistеm dinamic
electronicё пСаtаlоg electronic

de ;Пrttt. .L-иtt;Tehnici gi instrumente specifice de

atribuire
(c]upit caz)
Sursa de fiпitп{аrе tBuget de stat; пВugеt CNAM; пtsugеt L,NAS; пýursе

ехtеrпе; пAlte surse: [Iпdicati|
Vаlоаrеа estimatй (lei, fй!g!!Ц_ 170000.00

3. clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

4, Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care aufost operate modificdri)

6. lnforma{ii privinc|.ofertele clcpuse;i documentcle cle саlifiсаrе 9i aferente Dt,lAl] prezentate tle

cirtre operatorii economici :

Data solicitйrii clarificfirilor

Dепчmirеа оrrеrаtоrчlчi есопоmiс
Expunerea succintй а solicitйrii de

сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа succintй а risрцдqц|ц]
Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
tIrdlrr,|L*r;;йiГЙi,i Йй p"Ыic,iirii | -

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе (duрй caz)

Termen-limitй de dерчпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (dupd caz)
Ilпdica|i пumdrul de zileJ

5. РАпй la tеrmепul-Iimitй (data |4.10.2022,оrа_15:00), ач depus oferta 2 ofertan{i:

Nr. Dепumirеа operatorului есопоmiс IDГ,{о Asocia{ii/
administratorii

1 VVV-MARCHITAN 1 00з6040 1 037 l ]4gцЬцадýhеglgщ_ _

Oleg Lisitin) Maximos-Pan SRL 1 006604005527

Dепumirеа ореrаtоrului economic

Dепumirе document ччч-
MARCHI

TAN
Documentele се constituie oferta

vа сопSmrlа рriп: рrеZепlаt, перrеzепtаt, цu cores,

Рrорuпеrеа telrnicй
рrорuпеrеа financiari

Garanlia pentru oferI1

f)осum ente de califi саrе
se vа сопsmпа



DUAE prezentat

snecificatii tehnice prezentat

soecificatii de рrеt prezentat

Declaralie privind valabilitatea
a

оtегtеl

prezentat

Сеrеrе de participare prezentat

certificat de atribuire а contului
Ьапсаr

prezentat

situatie financiarй prezentat

Certitlcat/decizie de inregistrare а

intreprinderii, Extras din Registrul
de stat al persoanelorjuridice

prezentat

certificate de conformitate, calitate,
inofensivitate

prezentat

Mostre prezentat

(tп1ilrпtаtiсt priviпel сlепum.irеа сJrlсuплепlеlоr 1эrеzепtаlе,уе уч iпdiса iп с,опfЬrmilсllс сu сеriпtеlе сliп

cltlc.ttп1eпlct|ict tle alribuira,si .re va с()пSепlп(l 1лriп; prezeпtctt, перrеZепtаt, пu соrеSрuпсlе (iп c,uzul

с,dпtl cloc.t.tпteпlt.tl ct,filst ylrezeпlal, clar пtt c,ora,spl,tпeleceriпlalor tle c,ali/ic,ure))

'l. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu сеriп{еlе solicitatc:

* iп cazul ulilizarii licilaIiei еlесlrопiсе se t,ct iпсliса pre!ul о|Ьrtеi.|iпulс

([п1ilrпlctIia рriviпсl "L'tlrespttпeJerea cu сеriп!еlе tlе cali/icure" 1i "('orespt,tпclerect ctt speci/ica|iile

lеhпiсе" , Se уа с()п.\еlпп(l рriп: ,,+" iп cctnll cores1luпderii,yi 7lriп ,,-" iп с,алtl пес,rlrе,sрuпеlсrii)

8. Репtru eluciclarea uпоr песlаritili sau сопfirmаrеа uпоr clate privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu

сеriп{еlе stabilite in tlосumепtа{iа t|e atribuirc (inclusiv justificarea pre{ului аПОrmаl cle scЙzut) s-

а solicitat:

9. Ofertan{ii rcspinqi/dcscalifica!i:

l0. Motlalitatea dc evaluare а оfеrtеlоr:

Pentru t'iecare lot l
репtru nTai multe lotttгi cumulate п

репtru toate loturile п

дltс linritari privind пuпrйrul de lоtuгi саrс pot fl atribuitc aceluiaEi оГеrtапt: Ilпсliса1il

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei

(йrй TVA)*

cantitate
qi unitate
de mйsurir

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

l5800000-6 - Diverse

ргоdtlsе а|imепtfirе

ччч-
MARCHITAN

134з86.00 1 + +

Maximos-Pan SRL l67000.00 1 + +

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rйspunsului
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificiriiDепчmirеа operatorului economic

Maximos -Рап SRL

Justillcarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

pret maiorat



l1. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Рrе{ul cel mai scizut !
costul cel mai scйzut п
Cel nrai bun rapor1 calitate-pre1 п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп c,acJrul proceclurii de atribuire suпl aplicct|e mai mttlte c,riterii de atribuire, se чOr

iпdiса loate criteriile de cttribuire aplicale qi сlепumirеа lolurilor u|ёrспtе1

12. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se vа completa репtrч loturile care au.fosl atribuite iп baza criteriilor: cel mai huп raporl calitate-prey
sau cel mai Ьuп raporl calitate-cost)

l3. RеечаIuаrеа ofertelor:

(Se vа соmрlеlа iп cazul iп care o|brtele au.|ost reeyaluale repc|ct|)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile опеrаtе

l4. iпurmаехапliпйri,ечаluirii;iсоmраrйrii ofertelorciepuseincadrul proceduriitleatribuires-a
decis:

Atribuirea contractului de acIiizilie publicй/acordului-cadru:

(Iп.ftlrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedut,u de alribuire elespre cJeciziile grupului cle

lucrtt реп|rч achizilii ,уе realizeazd iп coп.ftlrmit(lte сч prevederile сч,t. 3 l al Legii пr, l3 I diп 3 iulie
20I 5 рriчiпсl clchizi!iile publice)

l6. Termcnul de agteptare pentru incheierea сопtrасtului:

п cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а сопtгасtului 6 zile in cazul transmiterii comunicarii рriп

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Dепumirеа operatorului economic l Total

Derrunriгe factortrl 1 Ponderea

Dепumirе factorul n Ропdеrеа

Dепumirеа ореrаtоrului economic n 'Гоtаl

Dепumirе Гасtоrul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ропdеrеа

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de mйsuri

Рrе{чl unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
,I,vA)

I 5800000-(l -

l)iverse ргоdusс
аlimеп(аrt

ччч-
MARC}IITAN SRL

l 134386.00 l3438б.00 l45200.00

l5. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr есопоmiсi despre deciziile grupului tle luсru репtru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

VVV-MARCHITAN SRL l8.10.2022 e-mail
Maximos-Pan SRL 18.10.2022 e-mail

este mai miсй decit рrаgurilе prevйzute la ап. 2 I miiloace electronice ýi/sau fax п



alin. (3) al Legii пr. l31 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

п 1l zile in cazul netransmiterii conrunicйrii
пriп miiloace electronice ýi/sau йх п

in cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este egalй sau mai mаrе decit pragurile
prevёzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. l31 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii рriп
nriiloacs electronice ýi/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii

рriп miiloace electronice Ei/sau fuц ц_

(Selectatri lеrmепu.l ele a;leprare respeclal. ('ctlcularea lermaпel,rlr previizttle cle L.egcu tlr. l3l сliп 3 iulia

2()l5 pr:iviпel achizitriite publice, iпсlusiч а lеrmепеlоr tle a;leplare, Se е|ёсtuеаzd iп соп.[Ьrпlilutе cu

,lreveclerile T,ITLUl.Lл IV Capitolul I (Cclcularea Теrmепului) ul Ccldului (;iyil al Republicii Molclova).

l7. ContractuI de achizi{ie/acordul-caclru inclreiat:

l8. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iП

cazul iп ,ori lo рrоrеdurа de achizilie publicd auJost aplicale crilerii de durabilitale ;i ,s-cl iпс,hеiаl

сопlrасl/сопtrасtе репtrч lot/loturi репtrч care aufost aplicute crilerii de durabilitate)э

рriп prezetttп clare rlе sеппtd, grupul tlе Iucru declard cii tеrпrcпltl tle a;teplore peпtrlt iпсhеiеrеа

ctlпlroclttlui/coпlroclelor iпrliспlе;f;М respeclпl (ехсерlапсI cazurile prevdzltle de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.

lзI ttiП з iutie 20I5 privittrt ochiziliiIe рuЬIiсе )l PreCUПl;i сd iП cuz,ul depuПerii coпteslo|iiIor;i/sau

receplioпdrii rapoarlehr с!е moпitorizare, oceasteo ач fost ехаmiппlе si soltt|ionale.priп pre?,eпla dпre de

,пп,)rd, grupul'cle lucru репlrч acltiziyii соц|irmd corectilurliпeп tles.ftisurdrii procedurii de пcltiz,iyie, .fпрt

ропПd rdspuпderB

Denrrmirca
ореrаtоru l чi

есопоm ic

'i 
п tropri пdеrеа:

Сч capitпl
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сu capital

strДi п

Nчmtrrul
qi data

contractului/
асоrdul шi-саdrч

(]od (jР\'

\'аlоаrеа сопtrасtului
теrmеп de valabilitate

al
сопtrасtulчi/асоrdчlчi

-cad rufйrп ТVА inclusiv
тчА

\,\,\,_
\l,\ li(,l l l,г
,\\ Slil.

д tltohtoll Nr
95 21 | 0 2022 l5tiO()000-6

l_-}4_386,00 l15200,0()
.l l l],]02]

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

(Dд/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(iпdicali suma clt TVA)

codul Срv al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile pentru саrе аu fost

aplicate criterii de durabilitate:
Pre|ttl cel пtui ,scdzttl гl

('cl,slttl c,el пшi sc,ijzbtl tl

Cel mаi huп ruроrt c:ctlilctle-prel гs

Cel пшi Ьuп ruylrl culilute-ctl,sl rl

orul grupului de lчсru

(1r,lчше, Рrепttпtе)

репtru соп.|Ьrm preveclerilor iп vi14oare,
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire                    � 
 

Nr.1 din 24 octombrie 2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 348; 022 822 581 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Eduard Cucuruzac, tel.: 022 822 348 e-mail: 
Eduard.Cucuruzac@bnm.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661411931670 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări � 

Obiectul achiziției lucrări de demontare a porților din lemn și din 
metal, cu montarea de rolete. REPETAT 

Cod CPV 45450000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664516610775 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1664516610775?tab=contract-notice 
Data publicării: 30.09.2022 

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.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-
publice-al-bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 612 449,00 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: - 

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

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

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:- 

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

Rezumatul modificărilor - 

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

- 
 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 15 septembrie 2022, ora11:00), au fost depuse oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. - - - 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

   

Documente de calificare 
 Se va consemna 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 corespunde cerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:- 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Operator economic 1     
Operator economic n     
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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   Rezumatul 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: n/a 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor:- 

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

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 

- - - - - - 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit a) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  nu a fost depusă nicio ofertă. 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

- - [se specifică SIA RSAP, e-mail, 
fax, poștă, etc] 

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

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:- 

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

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:- 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru 
fără 

TVA, 
MDL 

inclusiv 
TVA, 
MDL 

- - - - - - - - 
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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): 
n/a 

 

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

NU 

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

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Vladimir MUNTEANU 
(semnat electronic)   
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 
 

Nr.1 din  24 octombrie 2022 . 

1.    Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 528 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Bătrînu Oxana, tel.: 022822528; email: 
oxana.batrinu@bnm.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări+ □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a acoperișului și canalizare 
pluvială 

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-1662710143122 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662710143122?tab=contract-notice  
Data publicării:09.09.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:- 
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 propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 309 000,66 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  19.09.2022, 12:10 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Costul apei este indicat în deviz? 

Expunerea succintă a răspunsului  Costul apei este indicat în deviz. 
Data transmiterii 20.09.2022, 08:18 

 
Data solicitării clarificărilor  20.09.2022, 12:47 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

1.Установка водосливной системы в 1 (одной) 
шахте с токоносителями ( провода,кабеля и др) 
- запрещена. 2. Как планируется провести 
ливневую трубу, согласно законодательства? 
3,Как будут оплачиваться работы по демонтажу 
конструкций (короба,простенки, и т.д.) 
препятствующие доступу к ВТ? 4, Как 
планируется производить промежуточные 
крепления трубы в шахте через каждый 1 метр 
при h шахты более 25 м ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Lucrările trebuie să fie executate, conform caietului 
de sarcini și normativelor în construcții în vigoare. 

Data transmiterii 20.09.2022, 13:44 
 

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 30.09.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. VIC DAR COM SRL 1022600023727 OBREJA Ion/  
OBREJA Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

VIC DAR COM SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
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Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 

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

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat 

Grafic de executare a 
lucrărilor 

prezentat 

Declarație privind 
experienţa similară 

prezentat 

Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an de 
activitate 

prezentat 

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
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 către 
aceștia 

nu se aplică 

Informații privind 
asocierea în vederea 
participării la 
procedura de atribuire 
a executării 
obiectivului de 
investiţie 

nu se aplică 

Aviz pentru 
participare la licitaţiile 
publice de lucrări din 
domeniul 
construcţiilor şi 
instalaţiilor 

prezentat 

Garanția lucrărilor prezentat 
Dovada înregistrării 
persoanei juridice, în 
conformitate cu 

prezentat 
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prevederile legale din 
ţara în care ofertantul 
este stabilit 
Certificat de atribuire 
a contului bancar în 
MDL 

prezentat 

Raport financiar  neprezentat 
Certificat cu privire la 
situația 
contribuabilului 

prezentat 

Declarație privind 
capacitatea economică 
și/sau financiară 

neprezentat 

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

prezentat 

Manualul calității 
(copie integrală) 

neprezentat 

Certificat de atestare 
tehnico - profesională 

prezentat 

Certificate de 
conformitate sau 
calitate a bunurilor 
pentru pozițiile 3, 4, 7, 
8, 15 din Anexa nr.1 
la Caietul de sarcini 

neprezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 
Lucrări de 
reparație a 
acoperișului 
și 
canalizare 
pluvială 

VIC DAR COM 
SRL 

258 294,44 1 lucrare - - 

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

04.10.2022 VIC DAR COM SRL BNM a solicita: 
1. Declarație privind 
experienţa similară 
(suplimentar la declarația 
deja prezentată este 
necesar de confirmat 
experiența prin contracte 
similare); 
2. Raport financiar; 
3. Declarație privind 
capacitatea economică 
și/sau financiară; 
4. Certificat care confirmă 
neaplicarea sancţiunilor 
penale (cazier juridic) faţă 
de ofertant; 
5. Manualul calității (copie 
integrală); 
6. Certificate de 
conformitate sau calitate a 
bunurilor pentru pozițiile 3, 
4, 7, 8, 15 din Anexa nr.1 
la Caietul de sarcini (este 
necesar prezentarea 
certificatelor de 
conformitate sau calitate cu 
termen de valabilitate). 

În urma clarificării nu au fost 
prezentate următoarele 
documente: 
1. Contracte care atestă 
experiență similară (cele 
prezentate nu nu 
demonstrează experiența 
similară solicitată); 
2. Raport financiar; 
3. Declarație privind 
capacitatea economică și/sau 
financiară; 
4. Manualul calității; 
5. Certificate de conformitate 
sau calitate a bunurilor 
pentru pozițiile 3, 4, 7, 8, 15 
din Anexa nr.1 la Caietul de 
sarcini (a fost prezenta 
certificat de conformitate la 
membrane bituminoase cu 
termenul de valabilitate 
expirat. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
VIC DAR COM SRL În temeiul art.69 alin.(6) lit. a) din Legea cu privire 

la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece 
ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi 
selecţie. 

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: __________________________________            
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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 - - 

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: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
- - - - - - 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art.71 alin.(1) lit. c) din Legea cu privire la achizițiile 
publice nr.131 din 03.07.2015, niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în 
documentaţia de atribuire.         

Argumentare:  Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, anulează procedura de atribuire a 
contractului de achiziţii publice, deoarece oferta depusă de „VIC DAR COM” SRL nu a fost elaborată 
şi prezentată în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. 

 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

VIC DAR COM SRL 24.10.2022 SIA RSAP, e-mail 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

- - - - - - - - 

 

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 

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

 

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

(DA/NU) ___________ 

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

-__________________  

(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru:   
 

Vladimir MUNTEANU   

(semnat electronic) 

 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 134/22 din 21.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

DUMITRU NEGOIŢĂ dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN tatiana.marian@army.md. 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției „Îmbrăcăminte specială și accesorii”, pentru necesităţile 

Armatei Naţionale 
Cod CPV 18443000-6 
Valoarea estimată a achiziției  795000,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

  
LD. nr. ocds-b3wdp1-MD-1658220381768 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658220381768?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 27.07.2022 
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 Bunuri  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 08.08.2022 

Denumirea operatorului economic SRL ”Zilant” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 14/594 
Data: 09.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 795000,00 lei 
Inclusiv TVA: 954000,00 lei 

Termen de valabilitate 23.12.2022 
Termen de execuție până la 21.10.2022 – 2000 per; 

până la 21.11.2022 – 3000 per. 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658220381768
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Modificarea termenului de executare/ livrare 
Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, pct.2 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) Nu se aplică 
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu 
Alte informații relevante - 

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

În urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1658220381768 
din 27.07.2022, privind achiziţionarea „Îmbrăcăminte specială și accesorii”, pentru 
necesităţile Armatei Naţionale”, la loturile „Fes din fleece” și „Mănuși din fleece”. 
Conform pct. 2.1, anexelor nr. 1-3 a contractului nr. 14/594 din 09.08.2022, 
operatorul economic SRL „ZILANT” urma să livreze „Fes din fleece”, în cantitate 
de 5000 unit. până la data de 21.10.2022 – 2000 unit. și până la data de  21.11.2022 
– 3000 unit. și „Mănuși din fleece”, în cantitate de 5000 per., până la data de 
21.10.2022 – 2000 per. și până la data de  21.11.2022 – 3000 per.  

La data de 21.10.2022, conform facturii fiscale EAD000470091, operatorul 
economic SRL „ZILANT” a livrat „Fes din fleece” – 2000 unit. 

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

La data de 20.10.2022 în adresa autorității contractante a parvenit o scrisoare 
de la operatorul economic SRL „ZILANT”, cu anexarea materialelor justificative, 
prin care acesta solicită modificarea termenului de livrare a lotului „Mănuși din 
fleece”, în legătură cu situația creată pe teritoriul Ucrainei și în contextul crizei 
mondiale legate de perturbarea asigurării cu materie primă, totodată, compania de 
transport SRL „Vidicon”, a estimat termenul maxim de livrare a materiei prime în 
Republica Moldova la data de 30.10.2022, dar confecționarea bunurilor necesită 
timp suplimentar. 

Reieșind din cele expuse, operatorul economic SRL „ZILANT” solicită 
prelungirea termenului de livrare a lotului „Mănuși din fleece”, în cantitate de 2000 
per., până la data de 21.11.2022.   

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră 
solicitarea întemeiată, de asemenea reieşind din faptul că, prelungirea termenului de 
livrare nu afectează activitatea autorității contractante, se propune prelungirea 
termenului de livrare a lotului „Mănuși din fleece”, în cantitate de 2000 per., până la 
data de 21.11.2022. 

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658220381768
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VII. Rezultatele examinării: 

 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/ 

acordului-cadru nr. 179/22 din 21.10.2022 la contractul nr.14/594 din 09.08.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de livrare a lotului 
„Mănuși din fleece”, în cantitate de 2000 per., până la data de 21.11.2022. 

 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SRL 
„ZILANT” - 14/788 21.10.2022 - - 

 
 

 Conducătorul grupului de lucru: 

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



--

mOde1-1ip

DARE, DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizil;ipublice l
de iпсhеiеrе а acordului-cadru I-]

сlе апulаrе а procedurii de atribuire п

Nr. 26 din 24.10.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la рrосесlчrа de atribuire:

Dепчmirеа autorititii contractante Centrul de Plasament Теmроrаr
репtru Реrsоапе cu
Di zabi l itati ( adulte)Brinzeni
s.Brinzeni R-nul EdinetI-ocalitate

IDNo 101 1601000055

Adresa s.Brinzeni

Numir de telefon 024б59з40

Numir de fax 024659з40

E-mail oficial
Adresa de internet

! п!еlпаtЬr! nzen i й)у andex. ru

jцlеlцltЬli rrzeni (rly andcx. Ju'I-anas ()lga internatbrin_zerri|glr"an_dexдц

024б59340
P..roonu de contact (пuпее, рrепumе, tеlеlоп,

e-mail)

Tipul procedurii de аtriЬuirе
aplicate

Ia.**" "f.rt.k;i-M 
pr.luri nl.icitalie deschisa г lдltеlе:

l Iпdic,uti]

Рrосеdчrа de achizilie rереtаtй
duрd caz)

Nr:

15500000-3 - Рrоdusе lactate

Tipul obiectului contractului de

achizitie/ асоrdului-с4qIц_
Obiectul achizi{iei

Cod СРV
СРV: 15500000-3 - Produse lactate

Link-ul:
/https ://aclriziti i. md/ro/public/ýnder/2 1 0648 5 949УЦýQ?99_б1

Data publicйrii : 0З. | 0,202L

Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de

atribuire (iп cazul aplicdrii altor
prосеdtlri deсiit liсitаlia de sсhisq|
Procedura de аtriЬuirе (se уа

iпdiса diп caclrul portalului
gчvеrпа,mепtаl
www.mlепdеr.gоу,md)

Рlаtfоrmа de achizi{ii publice
utilizati

rБhlrtttl_rn,l; . e-licitatie.md; п yptender.md

-=-'-----_
rD" "N" -
t-иK-ut сitrе planul de achizilii publice publicat:

Data:

_ъi-ц[__--_ __

Рrосеdчrа а fost iпсlчsй in planul
de achizi{ii publice а autoritilii
contractante
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР
rrluпа caz)



Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Sursa de finan{are

Vаlоаrеа еstiпцпt5 (/еi,

пАсоrd-саdru пsistem dinamic
еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

de achizilie ,t-i.iиtЪ

ugct dc Stat: Ill}rrgct ('N,\N4: llBtrgct ('NдS: ,.Sttгsс
ýц_еде ; ! А lýýщ эs.JЦ{ lqgl i ]
300000.00

3. Clarific5ri privind documenta{ia tle аtriЬuirе:
(Se vct сопlрlеtа iп c,azul iп cqre au.fbst solicilate c,lctri/ic,ciri)

-l. Modificiri operate in ctocumentatia dc аtriьuirе:

/Se t,rl соmрlеlа iп c,ctzul iп с,аrе ctu.fb.st operaje moclificari)

5, РЯпй la tеrmепu|-limitй (tlаtа l4.10.2022,ora_l5:00), аu depus oferta з ofertanti:

6, lnforma{ii Privind ofertele depuse Ei tlocumentele de calificare ;i аfеrепtе DUдg prezentate t|eсitrе operatorii economici:

]

Data solicitirii clarificйrilor

Ц.дц rпцgз rрglзqqru lu i есоп оm ic
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
t-rрuпеrqа succinti а rйspunsului

lls tll ltcrll

Rezumatul modificйrilor
Publicate in I]AP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (durld с

[Iпdiсауi Sur.sa utilizald ;i clata puhlicdrii]

[Iпdiса!i пumdrul de zileJТеrmеп-limitй de depunere ;i Oescbide.e а
оf'еrtе[оддцgЦцgi! @up а с az)

Nr. Denumirea operatorului есопоmiс IDNo Asocia{iil
administrяtnrii

l SA FаЬriса de unt din Floresti l 0036070 l 1922

щq2qщqq0е25
l 00260200632б

Ац{rс| Gтigtlгz15
[,-ratescu 'l-

Vi,rcl ('ihtlta

) INLлс
SA incomlac

Dепumirе document
Dепчmirеа о ;;й;i"йй; ImIc

Fabrica de
unt

Floresti
Documentele се constituie oferta

ча !9!1!цпg]!Ц: рrеzепlаt, перrеzепtаl, пLl core.\
Ц!рчrr9I9а tеhпiсй +

Цррчдgqq financiarй tr
DUAE +

Garanfia pentru ofertй
(dupd caz)

Documente de calificare
t,iп : prezeпlul. перt.е:епlul, пlt L.{)t.c,.\pllpjg

]_
se vа сопsmпа



DUAE reZentat

specificat tehnice prez-eptat

specificatii de рrеt рrg_lцlq!
Declaralie privind valabilitatea
ofertei

prezentat

Сеrеrе de participare prezentat

certificat de atribuire а contului
Ьапсаr

ргеzепtаt

situatie tlnanciarй prezentat

Certifi cat/decizie de inregistrare а

intreprinderii, Extras din Registrul
de stat al persoanelorjuridice

prezentat

certifi cate de conformitate, calitate,
inoгensivitate

prezentat

l Моstrе preZentat

tltlltlrпrctyiet prit,iпcl сlепttmirеа сlос,ttmепlеlоr рrеzепlаlе Se чu iпtJiсu iп сопfilrmitutе с,u с,сriпlеlа сliп

,ltlc.ltпletllcttiu cle ctlrihttil,e.si,rc t,c соп.\епlп(l рriп; prezeпtat, перrе?,епtаt, пu соrеSрuпdе (iп с,u:ul

,citlti tloc,tttltet1llll tt lil.st pl,e:e11l(ll. tlctr пtt с,оrе.чрttпdас'еriп!еlоr da c'uli/ic'ura))

* iп c.ctzttl ttlilizdrii lic,ilctIiei е!есlrопiс,с.sе t,ct iпtliс,u pre!ttl oIartei /iпulа
(ln/rlrпltttict pril,iпcl "Crlrc,spt.ttltlerect c,tt с,еl,iп!аlс de c,ttli|ic,ut,c ",yi "('tll,c,s,7lttпclcraLl L,ll чllec,i.|it,'ttliilc

lаhпiс,а", ,\,с l.,a/ L,()п,\сl1111(t рl.iп; ,, i " itl c,ct:ttl c,orc,slluпclarii .y,i рriп ,,-" iп c,tt:ttl пас,tlt,а.sрttпсlсrii)

8. pcntru eluciclarea uпоr песlаritй{i sаu сопfirmаrеа uпоr clate privincl соrеsрuпdеrеа ofertei cu

ccrin(ele stabilite in ttocumentalia t|e аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrе{ului аПОrmаl tle scЙzut) s-

а solicitat:

Pentru tiесаге lot l
репtгu пlаi nlulte loturi cutTulate г,l

репtгu toate lotr-rгilc ш

Altc liпlitйгi privind пut-пйrul de loturi саrе pot

7. Informalia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu сеriп(еlе solicitate:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei

(йrй TVA)*

cantitate
;i unitate
de mzisurй

Соrеsрuпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
сu specifica{iile

tehnice

l5500000-3 - |'rоdusе
l ас (ate

SA F-аЬriса dc unt
din Floresti

2l4999.50 1 + +

INLAc 2l 5000,00 1 + +

SA Incomlac 26548].96 l

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului

__ _оI9ц!_оIц!Ц qg,qц_о_ц,iq_ _

9. Ofertan!ii respinqiiclescalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrulчi есопоm ic

INLAC !'r9! цlljоrа!
Pret majoratSA Incomlac

l0. Motlalitatea de ечаluаrе а ofertelor:'

fi atribuite aceluiasi оl'сrtапt: I lпсliс,uli I

Motivul respingerii/descalificйrii



, .Ir,rstificarea deciziei de а пu atribui contractul ре lоturi:

l l. Criteriul de atribuire aplicat:

Ргецul cel mai sctrzut t
costul cel mai sctrzut п

Cel mai bun гарогt .uTitut.-pr.1 о

Cel mаi bun гароrt calitate-cost п

(iп саzчl iп care iп carlrttl procedurii tle alribuire sunt aplicale mui mu!lе criterii cle utribttire, se vtlr iпсliс,u ttlute c,ri!eriile

cle alribltire aplicale si dепumirеа lolttrilor аfеrепlе)

l2. lпfоrmа!iа privind factorii de ечаluаrе aplica(i:

(se va сопlрlеlа репtrч loturile care au .fost cltribtlite iп baza crileriilor; cel mаi Ьuп raporl calitate-pre1 sau cel mаi huп

rароrt сul itale-cost)

Factor
Прr

i de evalrrare vаlоаrеа din оfеrtй Punct_ljul calculat
Total;ffinomic1

Dепumirе fасtоrul 1 роtrdеrеа

пpnllrnire fясtоrrll n Ропdеrеа
Г)с,l umirеа oDeratorului economic п

'[otal

Dепumirе factorul 1 Ponderea

Dепum rе factorul n Ропdеrеа

l3. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

l4. iп urmа ехаmiпйri, ечаluйrii Ei соmраrйrii ofertelor clepusc in cadrul рrосеdurii de аtriьuirе s-a

dccis:

лtriьr,riгеа contractulrri de aclrizi{ie publici/acordului-cadгu:

l5. IпlЬrmаrеа operatorilor economici despre cleciziile grupului cle lucru pentru achizi{ii:

luc.rtl peпtrtt achizi!ii se rectlizeaza iп с,оп.filrmilсtlе сч prevetlerile urt. 3l ul Legii пr, l3l сliп 3 iulia

20l 5 priviпd achizi{iile publice)

(5с r,a c,omplelct iп cazul iп c,at,e о.|ёrlеlе uч.|Ьsl rеечаluеtlе repelul)

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
Modificйrile operate

ГrеlчГчпitаr i Prc{ul total 1 Рrеlчl total

(fara Tva) 
1 

(fara Tva) 
| ,т$ý,"

2и999ý0 ГТнуg9ýо l жzg97о

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

cantitate
qi unitate
de mйsurй

l 5500000-3
- Produse
lactatc

SA FаЬriса de unt
din F'loresti ,

l

Modalitatea de transmitere

e-mail

;-й'"tГ----_:_______
e-mail

Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii

SA FаЬriса de unt din
F'loresti

18.10.2022

INLAC 18.10.2022

SA Incomlac l8.10.2022



6 z,ile in cazul

-

tlccit ргаgurilе рге\аZutс la агt. 2 alin. (3) al l-egii пr, l--] l din -']

iulie 20l5 privind achizitiile publice
elcctrorrice 5i/sau

П l l zile in cazul transnliterii соmuпiсirii рriп
clcctronice 5i/sar"r lirx rl

П й;iЁ i,;;l;.t*;.,* ifri i ;,й;;йilii

trапsпlitегii cotnulliciirir рriп пliiltlacc
lirx rl

еlссtrопiсс 5i/sau f'ax п

(Selectctli lеrпlепul rlе asrcprare reSpeclal. Calcttlarea lеrmепеlоr рrечй:ulе dе l.egea пr, l 3 l
iпс,lttsiч а lеrпепеlоr de asleptare, se еJёсlttеаzй iп сопfоrпlilаtе c,u prevederile '|-l'l 1,1il,(;l

(' t il tt l t t i (' i l, i l Lt l Re 1ltt hl ic i i,| l ol r!, л,t t ),

l 7. Сопtrасtul tte achizi{ie/acordul-cadru inclrciat:

diп 3 iulie 20l5 privind achiziliile publice,
IL' Capitolul ! (Calcularea 'Геrmепului) al

l6. Теrmепul de aqteptare репtrч incheierca contractului:

П l l zile 'in cazul netransmiterii comunictrrii рriп nri.iloace

electronice ýi/sau f'ax п

п cazul in саrе чаЬаrеа estimata а contractului cste egala Sau

nrai mаrс decAt рrаgurilе prevazute la aft, 2 alin. (_З) al l.egii пг.

l3l din 3 iulic 20 l5 privind achiziliile publice

Dеп umirеа
ореrаtоrulчi

есопоm ic

iiпtrерriпd
еrед:

Сu capital
autohton/
Cu capital
m ixt/aýoci

еге/
Сu capital

stгtri п

Nчmйrul
gi data

соп tractu l ui/
асоrdului-саdrч

(]od СР\'

vаlоаrса contractului

теrmеп de valabilitate
al

сопtrасtulчi/асоrd чlui
-cad rufйrй ТYА inclusiv

тVА

SA FаЬriса de
uпt din Floresti

дчtоht
on

Nr
96 2.1, l0,2022 l 5800000_6

2 l 4999.50 2з5299,20
3 l , |2.2022

18. Informa{ia privind achizitii publice durabile (achizigii чеrzi) (rubrica dalii se сопlрlеlеаzd dour iп

cazul iп car; la procedura de achiziyie publicd aufost aplicale criterii de durabilitale $i s-a iпсhеiаl

сопlrасt/сопtrасtе репlrч lot/loturi репtru care aufosI aplicqle criterii de durabilitate):

(DA/NU)

,\ lllll(l (,ll

l'i,t, 1 ttl c,t, l ttttt i .sc,ti: tt!

coslul cel пtчi \cdZLll l|

Cel пtсti huп raцlrl c,ulilule-pre1 г l

('el шчi Ьuп ruptlrt c,ulitula-c,o,\t г)

rul grupului

,.4)

de luсru pentru achizi(ii:

Uabl-ez

дu fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

verzi)?

vаlоаrеа de achizi{ie сu ТvА din сопtrасt/ contracte а

lotului/loturilor репtrч care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul Срv al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе au fost

aplicate criterii de durabilitate:

(Numе, Рrепutпе)
!-ъ}
'_rK

yL:r

,r

;-Жi;,*. уrЧ\,оg.?;i'.
ъilt il' ,",,;

Conduci















DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizipi publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1639586182122 /004 din 17.10.2022

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii ;ontractante IMSP Spitalul Raional Drochia„Nicolae
Testemitanu”

Localitate or. Drochia
IDNO 1003607150139
Adresa or. Drochia bul. Nicolae Testemitanu 2/3
Numar de telefon /252/22448
Numar de fax /252/22448
E-mail oficial srdrochia@gmail.com
Adresa de internet sr-drochia.com.md
Persoana de contact 
(nume, premime, telefon, e-mail)

Derbeniov Irina

Date cu privire la procedura de achizipe:

Tipul procedurii de achizitie 0Cererea ofertelor de preturi oLicitape 
deschisa DAltele:

Obiectul achizipei Produse alimentare pentru anul 2022 
repetat

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimata a achizipei 289067,50
Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.zov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1639586182122
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD-16395 86182122?tab=contract- 
notice

Data publicarii anuntului de participare 15.12.2021
Data (datele) p referinta (referin|ele) publicarilor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera anuntul 
respectiv (dupd caz)

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

Tipul contractului de achizipe/acordului-cadru Bunuri 0 Servicii □ Lucrari □
Contractul de achizipe/acordul-cadru se refera la un 
proiect p/sau program finan|at din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 0 Da□

Sursa de finantare □Buget de stat; 0Buget CNAM; oBuget 
CNAS; aSurse externe; nAlte surse: 
Mijloace special AMS, Mijloace special 
AMSA

Data decizieii de atribuire a contractului de achizipe/ 
acordului-cadru

28.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL VA Struc
Nr. si data contractului de achizipe/acordului-cadru 01/2022

Data: 04.01.2022

mailto:srdrochia@gmail.com
http://www.mtender.zov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fara TVA: 216442,70
Inclusiv TVA: 253418,25

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 2022

Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicati]

Temeiul juridic Legea 131 din 03.05.2015
Art.76 ,Art.77 alin 1 lit.b
Scrisoarea Ministerului Finantelor din 14.04.2022 
nr. 13-09/94
Referitor la executarea contractelor de achizitii 
publice in contextul volatilitatii preturilor

Cresterea pretului ii
caz)

i urma modificarii (dupa -

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

-

Alte informatii relevante -

Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:

(Se vor indica natura si amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si amploarea 
serviciilor) 

Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/servic 

iilor

Unit 
atea 
de 

masu 
ra

Canti-
tatea 

contrac 
tata

Cantita 
tea 

livrata

Cantita 
tea rezi 

liata

Pre( 
unitar 
(f8ra 

TVA)

Pre( 
unitar

(cu 
TVA)

Suma reziliata 
fara 

TVA

Suma 
reziliata 

cu
TVA

Suma finala 
fara 

TVA

Suma finala 
cu TVA

Clasificatie 
bugetara 
(IBAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Persoane 
asigurate

158000
00-6

Zahar 
cristal alb 
de calitate 
standard

kg 3500 1839 1661 14,72 15,90

24449,92 26409,90 27070,08
29241,00

MD15T
RPCBZ5 
18430A0 
0113AA

Persoane 
asigurate

153210
00-4

Sue de fructe

L 2100 1812 288 9,42 11,30 2712,96 3254,40 17069,04 20475,60

MD15T
RPCBZ5
18430A0
0113AA

Total X X X X X X
27162,88 29664,30 27070,08 49716,60

2



Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru)

Conform demersului Nr.26 din 31.08.2022 operatorul economic SRL VA Struc solicita acord de 
rezeliere invocand pierderi din cauza majorarii preturilor confirmind prin factura fiscala de la 
distribuitor si importator ICS METRO CASH & CARRYMQLDOVA SRL

Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr. ocds- 
b3wdpl-MD-1639586182122 /004 din 17.10.2022,a fost incheiat acordul adi^ional privind rezilierea 
contractului pentru pozitiile mentionate.

Denumire operator 
economic Nr. si data acordului aditional Valoarea modificarilor (dupa caz)

Fara TVA Inclusiv TVA
SRL VA STRUC 03 17.10.2022 27162,88 29664,30

Conducatorul grupului de lucru:

(Semnatura)

^epflqiA^tzifii.Publice: тип. Chisinau, $os. Hincetjti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
''^'^fnq^qap^tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agen/id Na[ionala pentru Solufionarea Contestafiilor: тип. Chisinau, bd. $tefan cel Mare f Sfant, 124 et. 4; tel.:022-820- 
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.

3

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


DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 

Nr. 17 din 25.10.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D enum irea autorităţii contractante Centrul Naţional Anticorupţie
Localitate C hişinău

IDN O 1006601000222

A dresa bd. Ştefan cel M are, 198

N um ăr de telefon 022-257-337/078452987

N um ăr de fax 022-257-337

E -m ail oficial eduard .dutca@ cna.m d

A dresa de internet w w w .cna.m d

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

E duard  D utca

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

T ipul procedurii de atribuire aplicate LP

Procedura de achiziţie repetată (după caz) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1663827116127?tab=contract-notice

T ipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri

O biectul achiziţiei Automobile

Cod CPV 34100000-8

E xpunerea m otivului/tem eiului privind  
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1663 827116127?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1663 827116127?tab=contract-notice
Data publicării:22.09.2022

Platform a de achiziţii publice utilizată □ achiziţii.md

A nunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Nu

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1663 827116127?tab=contract-notice

T ehnici şi instrum ente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanţare aBuget de stat

V aloarea estim ată (lei, fără TVA) 1070000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au :?ost solicitate clarificări)
D ata solicitării c larilicărilor -

D enum irea  operatoru lu i econom ic .

E xpun erea succin tă a so licitării de clarificare -
E xpun erea succin tă a răspunsului -
D ata transm iterii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Corectarea unei greşeli mecanice în parametrii solicitaţi
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Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare
(după caz)

SIARSAP

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

Nu

5. Până Ia termenul-limită (data 13.10.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant:
N r. D enum irea operatorulu i econom ic ID N O A socia ţii/

adm inistratorii
1. SRL „DAAC Autosport” 1004600024841 Alexandru Harbuzanu

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

D enum ire docum ent

D enum irea operatorulu i econom ic
SRL„DAAC 
Autosport”

D ocum entele  ce con stitu ie  oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică Prezentat
Propunerea financiară Prezentat
DUAE Prezentat

D ocu m en te de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

DUAE Prezentat
Specificaţii tehnice şi preţ Prezentat
Garanţia pentru ofertă 1% Prezentat
Garanţia de bună execuţie 5% Prezentat
Oferta Prezentat
Informaţii generale despre ofertant Prezentat
Rechizitele bancare Prezentat
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 (eliberat de FISC).

Prezentat

Lista fondatorilor Prezentat
Parametrii tehnici Prezentat
Termen de livrare Prezentat
Experienţă de întreţinere Prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D enum irea lotului
D enum irea

operatorulu i
econom ic

Preţu l ofertei
(fără TVA)*

C antitate  şi 
unitate de 

m ăsură

C orespun derea cu 
cerin ţele  de calificare

C orespun derea cu 
specificaţiile  

tehn ice

Lotu 1 (Automobile) SRL„DAAC 
Autosport” 700340 1 buc. Da Da

Lotul 2 (Automobil) SRL„DAAC 
Autosport” 341620 1 buc. Da Da

* 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

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Factorii de evaluare V aloarea 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 fo st reevaluate repetat)

M otivul reevaluării ofertelor -

M odificările operate -

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

D enum irea lotu lui D enum irea
operatorulu i

econom ic

C antita te  şi 
unitate de 

m ăsură

P reţul unitar  
(fără  T V A )

P reţul total 
(fără T V A )

P reţu l total 
(in clusiv  T V A )

Lotu 1 (Automobile) SRL„DAAC 
Autosport”

1 buc. 700340 700340 700340

Lotul 2 (Automobil) SRL„DAAC 
Autosport”

1 buc. 341620 341620 341620

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

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

D enum irea operatorului 
econom ic

D ata transm iterii M odalitatea de transm itere

SRL „DAAC Autosport” 18.10.2022 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:
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în cazul în care valoarea estimată a contractului □  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax □ _________
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziţiile publice__________________ _________________________________________

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul 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 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 

valabilitate al 
contractului/tară TVA inclusiv TVA

SR L  „D A A C  
A u to sp o rt”

Autohton 19/2510 
din 25 
octombrie 
2022

34110000-1 1041960 - 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 lotfloturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

-

Valoarea de achiziţie 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 aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achйitii publice

Nr.210б3595diп 25.|0.2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mogneaga"

Localitate mun. Chiginйu

IDNo l 00з6001 50783

Adresa mun. Chiginiu, str. Testemilanu, 29

Numir de telefon 022 40з 697

Numf,r de fax 022 40з 697

E-mail oficial ach iziti iptr blicesct,(?,дrlla i l. со пr

Adresa de internet r.vr,vrv. scr.lnd

Реrsоапа de contact (пuпtе, рrепuпlе, tеlеfоп,
е-mаil)

Andrian Cebuc, tе1.02240З 697,
email: achizitiipublicescr@gmail.com

2. Date сч privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate сеrеrеа ofertelor de Рrеt
Рrосеdчrа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661430090585
Tipul obiectului сопtrасtчlui de achizitie/
асоrdчlчi-саdru

Bunuri

obiectul achizitiei U;i din aluminiuo Реrе{i sandwich ;i ferestre
(incvlusiv instalare) REPETAT

Cod СРY 44221000-5
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guуеrпаmепtаl www. mtепdеr. gol,.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -| 66З07 49|6720
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl то lpublic/terrd er l21 06З 59 5 l
Data publicdrlt: IЗ .09.2022

platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md;
Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achйifii
publice а autoritй(ii contractante

Da
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:-

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:Nr. 66 din 2з.08.2022
Link-ul:
https ://tender. gov.rnd/ro/system/f,rles/bapl20 1 4 lbap
ш, 66 2.рdf

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licitalie electronic1

sursa de finantare Buget CNAM
Vаlоаrеа estimati Qei,.fdrd TVA) 4?,2.Е{у4,3Е



3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire: -

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea опеrаtоrului economic
Ехпчпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare
ЕхDuпеrеа succintй а rйsрuпsului
Data transmiterii

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: -

Rezumatul modificf, rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd сqz)
Termen-limitй de depunere;i deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

5. Рf,пй la termenul - limitй (data 26.09.2022 оrа 15:00), аu depus oferta 2 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asociafii/
administratorii

1. SC "MODEAON - IMPEх" SRL 1 00зб00084334 Malic vitalie
2.

"&{Фtr}ЁCLASS,, SltL 1 014600003902
cazac Aureliu
cobilas Tatiana

6. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate
de сitrе operatorii economici:

Dепumirе document
Dепumirеа operatorului economic

SC "MODEAON - IMPEх,, SRL "MOBICLASS,,SRL
Documentele се constituie oferta

(Se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Propunerea tеhпiсй preZeпtat рrеzепtаt
рrоDuпеrеа fiпапсiаri рrеzепlаt preZeпtat
DUAE prezeпtat prezeпtat
Garan{ia репtru оfегtё
(dupd caz) рrеzепlаt prezeпtat

Сеrеrе de participare prezeпtat prezeпtat
Declaralie privind
valabilitatea ofertelor рrеzеп1аt prezeпtat

Dосumепtе de calificare
Se уа сопsепlпа рriп: prezeпt,al, перrеzепtаt, пu corespuпde

Informalii generale
despre ofertant

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

certificat de
inregistrare (decizie
de inregistrare)/
Ехtrаs de
inregistrare

рrеzепtаt рrеzепtаt рrеzепtаt prezentat

cerlificat de
conformitate/Declarat
ie ре рrорriа

prezeпtat рrеzепtаt prezentat prezeпtat
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rapsundere rеfегitоr lt

conformitatea
produseloT

Declaralie ре рrорriа
rйsрuпdеrе privnd
garantia produselor

рrеZепtаt рrеzепtаt рrеzепtаt рrеzепtаt

7. Informatia privind corespunderea ofertelor сч cerin{ele solicitate:

8. Репtrч elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Dепumirеа lotului
Denumirea
ореrаtоrului

economic

Рrеful
ofertei

(йrй ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй

Corespunde
rеа сu

cerintele de
calificare

Corespunde
rеа сч

specifica{iile
tehnice

Lot 1. U;i din
aluminiu, Реrеli
sandwich;i ferestre
(inclusiv instalare)

Sc,,MODEAON
- IMPEх,, SRL 329.000,00 1 Lot + +

"MOB{(ll,ASu,
SБаl,

444.296,50 1 lot * *

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informafia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

28.09.2022

04.10.2022

06.10.2022

"MOBICLAS" SRL S -а solicitat рrеzепtаrеа
mostrelor.

S -а solicitat prezentarea
actelor conгtrmative а
rеlаliilоr juridice dintre
operatorul economic 9i
de}inatolul de certifi oate
de conformitate pentru
produsele рrорusе.

S -а solicitat prezentarea
mostreloT suplimentar
pentru accesorii

Operatorul economic а prezentat
mostrele in termenii solicitati.

Ореrаtогul economic а pгezentat
actele necesare in termenii
solicita!i.

Ореrаtоrul economic а prezentat
mostrele in termenii solicitati,

28.09.2022

04.10.2022

SC,,MODEAON
IMPEх" SRL

S-a solicitat prezentaTea
mоstгеlог.

S -а solicitat рrеzепtаrеа
actelor confirmative а
relaliilor j uridice dintre
ореrаtоrul economic qi

delirratorul de cerlillcate
de conformitate репtгu

Ореrаtоrul economic а prezentat
mostrele in termenii solicitati.

Operatorul есопоmiс а prezentat
actele necesare in termenii
solicita!i.



06,10.2022

produSele рrорusе.

S-a solicitat рrеzепtаrеа
mostrelor suplimentar
репtru accesorii.

Operatorul economic а prezentat
mostrele in termenii solicitati.

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i: -

Dепumirеа operatorului
economic

Motivul respingerii/descalificfl rii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru un singur lot М

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut М

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

13. Reevaluarea ofertelor: -

14. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii gi соmраrёrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdurii de
аtriьчirе s-a decis

а) atribuirea contractului репtrч:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 9i
unitate de
mf,sчrй

Рrе{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fаrй ТYА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot 1. Ugi din alum iniu, Реrе{i sandrvich si ferestre inclusiv instalare)
Lot 1.1 U;i din
aluminiu

SC
"MODEAON -

IMPEх,, SRL

19,2m2 |]26,22 |з6,7|6,62 |64059,94

Lot1.2 U;i din
aluminiu 7,2 m2 |676,22 12068,78 l4482,54

Lot 1.3 U;i din
aluminiu 9,18 rn2 |676,22 15387,б9 18465,22

Lot 1.4 U;i din
aluminiu 2,47 m2 |676,22 4|40,26 4968,31

Lot 1.5 U;i din
аlumiпiu 5,6 m2 1676,22 9386,8з |1264,|9

Lot 1.б Uqi din
аlчmiпiч 5,4 m2 |676,22 9051,58 108б1,90

Lot 1.7 Ugi din
aluminiu l2,8 m2 |676,22 2|455,61 25746,74

Lot 1.9 Ugi din
aluminiu 15,84 m2 |676,22 2655\,з2 з 1861.59

Lot 1.10 Usi din SC 2.28 m2 |676,22 3821,78 4586,14
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aluminiu "MODBAON -

IMPEх" SRLLot 1.11 U;i din
aluminiu

7,96 m2 |676,22 Iзз42,7I 160I]',25

Lot l.|2 Pere{i
sandvici |5 m2 |676,22 25],4з,з0 з0]'71,96

Lot 1.13 Ferestre 6,48 m2 2245,96 |455з,82 |7464,58

Ь) а anula pozilia nT. 1.8 ,,Ugi din aluminiu cu mйrimile 760x2l00 mm" са uImаrе а admiterii unor
еrоri in caietul de sarcini gi anume ,,din gregealб nu а fost indicat cl ugile sunt сu destinalie exterioarй
fapt саrе nu s-a introdus oriteriul obligatoriu de punte tеrmiсй саrе sй asigure о rezistenll mai Ьuпй 1а

transferul termic ре timp de iаrпй" (nota informativa se апехеаzй). Pozilia datd se va achiziliona
repetat cu ajustarea corespunzdtoarc а caietului de sarcini.

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

1б. Теrmепul de a;teptare pentru incheierea сопtrасtului: пu se aplici

17. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SC "MODEAON - IMPEх,, SRL 18.|0.2022 e-mail. SIA RSAP

-,Nз 
{} ý}} (]E,AS,' S ýаЁ, |8.|0.2022 e-mail, SIA RSAP

In cazul in саrе valoarea estimatб а contractului
este mai mic1 decбt pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

П б zile in cazul transmiterii comuniclrii pTin
miiloace electronice si/sau fax п
П 11z
рriп rni

le in cazul netransmiterii comunicйrii
loace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este egal1 sau mai mаrе decit pragurile
prevйzute la art.2 аliп. (3) а1 Legii пr. 131 din З

iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
mi.iloaoe electronice 5i/sau fax п
П 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice ýi/sau fax п

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
gi data

contractului/
асоrduIui-саdru

Cod
срY

vаlоаrеа сопtrасtului

Теrmеп de

valabi|itate al
сопtrасtчIui/асоr

dului-саdru
frrй ТVА inclusiv

тчл

Sc
DMoDEAoN

- IMPEX,
SRL

Autohtorl 06-202l22 25 10 2022 4422l000-5 29,!,.620,30 349,944,36 з\.12.2022

18.Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса
doar iп cazul in саrе la рrосеdчrа de achizifie publicй ач fost
durabilitate si s-a incheiat contract/contracte репtrч lot/loturi pentru
criterii de durabilitate):

datй se completeazй
aplicate criterii de
саrе au fost aplicate

Au fost aplicate criterii репtru achizifii publice durabile
(achйitii чеrzi)? Nu

vаlоаrеа de achizitie сu ТvА din contract/ contracte а
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lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРY al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе pentru lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru declard сй tеrmепul de aEteptare репtru iпсhеiеrеа
coпtractuluVcoпtractelor iпdiсаtе а fost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute rlе art, 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi\iile publice )l precam yi сd iп cazul dерuпеrii contestaliilor qi,/sau
rесерliопЙrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе si solulioпate.

Рriп рrеzепtа dпrе de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопfirmd corcctit procedurii
de achizi|ie,fпpt репtru care poartЙ rdsршпdеrе сопfоrm preveclerilor legale

Сопduсйtоrчl grupului de lu PIDL

,.,ж

EEI 
yz

Il1tjýhrЕАGА"

,fu,*,*.4
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DARD DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru
Nr.20 din24.10.20L2

I. Date

II. D

I&_ Date cu privire la contractul

cu nrivire ln r itqtpo nnn4ron*a-*X

Denu'nrirea autoritifii Contraetantg
t, Direclia Educafie Tineret qi Sport

sec.Centru
.!9$a.umte; _ Mun.Chiqindu
ruNv
4d"er3

r007601 009417
Strada Bulgar6,4llA

NumI! de telefon 022271922
Nt..+t{+ 9e fat -- 

-
E-mail oficial ' dets_contracte(@mai I . ru

Pdlitu Efimia

ate cu orivire la oeedrrrq rfo onhi-i
Tipul p._rocedurii de achizi{ie Licitatie deschisi
Obiectul acUizil*ci Servicii de alimentarea copiilor din

cadrul instituliilor de invd{dmint
preuniversitar subordonate DETS
s.Centru Ei instituliilor la autonomie
financiari pentru perioada 01.04.2022-
31.12.2022

Cod CPV 555 I 0000-8
varoar€a esumata a nchizitiei 9 616 015.50

Nr:21052156
Link:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl -MD-16454450 I I 869

4e!* publiciirii anunplu'i Ce particip.a"e 21.02.22

iil$? ,li

Tipul cont.uctu Bunuri n Servicii n Lucrdri n
Nuo Dan

:'l''1-'nra1e : T Buget de stat n Buget CNAM n
Buget CNAS a Surse exteme n
Alte surse: [Indicayil
27.06.2022

D.nurui"*a,o p *-"ato riil",i iffi IM Liceist
Nr.' Er data cbntractulua@ Nr:04/S

Data:27.06.2022



I#ffi*" 
contractului de achizi{ielaco:ll Fdrd TVA:

Inclusiv TVA: 17 07252,60

Termen de valabilitate 3t.r2.2Q22
Termen dC executie 31.12.2022

e cu prtvrrts

fiput modificirilor

','

:::,.+;;t:t::::r:
j; jii.iiirillir:::::::::

Micaorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezeliereacontractului a
Altele: IIndicatil

femeiul iuridic in baza art.76 alin (7), punct 2(a)

Modificarea anterioari a contractului de

achizitii p u blice/a co rdu lu i-c a dru (dup d i ai )
Alte informetii relevante

IV Dat la modificirile necesare a fi efectuate:

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

amploarea s erviciil or)

1. Se micsoreazF suma contractqlui cu su{na de - 20Q0Q0.00 mii lei CP I,a sgma initial.{-a
contractului de 24!9079.20 lgi ta suma 4e 2219979.20 mii lei . deparece sau format economii in
urma frewentei r.nai mici a coqiilor la Institutiile din sqbqrdin-e? QETS sep.Centrg.

2. Se micsoreazi suma s6n11as1ului cu suma de - 67928.10 mii lei de la suma initiali a

urma fregventei mai mici a copiilor la La Scoala Primqri nr.88

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

1. Se micsoreazl suma contractului cu suma de - 200000..00 mii lei de la suma initiall.a
confracfnh fi de 2419079.20 lei la suma de 2219079.20 mii lei . deoarece sau format economii fu

urma frewentei mai micl a copiilor la Institutiile din subo{Cinea DETS sec.Centru.

2. Se micsoreazi sqma contractului cu suma de - 6792Q.10 mi-i lei dp h slrm.a inrJiali.a
contractului de 412090.60 lei la suma de 3{4162.50 {nii lei . deparece sp} format economii in

urma freeventei mai mici a cqpiilor la La Sc,gala Priqprfl nr.Q8

VII. Rezultateleexaminlrii:
in baza debiziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. 20 din

24.10.2022 a fost incheiat acordul adilional privind micgorarea sumei contractului pentru DETS sec.Centru

cu -200 000,00 mii lei Ei suma contractului pentru $coala Primarb nr.88 cu - 67928,10lei

, .^j



Conducltorul grupului de lucru:

o/f old"-"L

:b}}.'

:4i*
' j'
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.09 din 25.10.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Budești 
Localitate Satul Budești 
IDNO 1007601008384 
Adresa Satul Budești, str. Chișinăului nr.131 
Număr de telefon 022418000 
Număr de fax 022418001 
E-mail oficial  budesti@gmail.com / contabilbudesti@gmail.com  
Adresa de internet www.budesti.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Berdan Ecaterina, 022418000/069327919, 
contabilbudesti@gmail.com  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în sectoarele 
B și C din satul Budești, mun. Chișinău 

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: 21062876 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1662378683916 
Data publicării: 05.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

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

□ Da  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://actelocale.gov.md/ral/act/despre-completarea-anexei-la-
dispoziia-primarului-nr87-d-din-151221-cu-privire-la-
aprobarea-planului-de-achiziii-a-bunurilor-lucrrilor-i-
serviciilor-pentru-anul-2022-933075.html 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 17.06.2022 

Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_47_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 7 202 329,30 

mailto:budesti@gmail.com
mailto:contabilbudesti@gmail.com
http://www.budesti.md/
mailto:contabilbudesti@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662378683916
https://actelocale.gov.md/ral/act/despre-completarea-anexei-la-dispoziia-primarului-nr87-d-din-151221-cu-privire-la-aprobarea-planului-de-achiziii-a-bunurilor-lucrrilor-i-serviciilor-pentru-anul-2022-933075.html
https://actelocale.gov.md/ral/act/despre-completarea-anexei-la-dispoziia-primarului-nr87-d-din-151221-cu-privire-la-aprobarea-planului-de-achiziii-a-bunurilor-lucrrilor-i-serviciilor-pentru-anul-2022-933075.html
https://actelocale.gov.md/ral/act/despre-completarea-anexei-la-dispoziia-primarului-nr87-d-din-151221-cu-privire-la-aprobarea-planului-de-achiziii-a-bunurilor-lucrrilor-i-serviciilor-pentru-anul-2022-933075.html
https://actelocale.gov.md/ral/act/despre-completarea-anexei-la-dispoziia-primarului-nr87-d-din-151221-cu-privire-la-aprobarea-planului-de-achiziii-a-bunurilor-lucrrilor-i-serviciilor-pentru-anul-2022-933075.html
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_47_2.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  5 sept 2022, 16:38 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Disponibilitate bani lichizi 

Întrebare: 

75% din valoarea viitorului contract, in ultimul timp AC 

solicita 100% din valoarea viitorului contract, si termen 

de executie 2 luni, va rogam frumos sa modificati 

anuntul de participare 
Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. Despre conditiile de calificare si criteriile de 

eligibilitate faceti cunostința in anuntul de participare 
aprobat de către grupul de lucru al AC. 

Data transmiterii 5 sept 2022, 16:58 
  
Data solicitării clarificărilor  8 sept 2022, 12:39 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Disponibilitate bani 

Întrebare: 

Ce norma legala va permite sa solicitati 75% sa 

dispunem de bani pe cont? 
Expunerea succintă a răspunsului  OMF nr.69 din 2021 &quot;36. Ofertantul urmează să 

dispună de un nivel minim de capacitate economică 
și/sau financiară și să prezinte informații/documente 
privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a 
se califica conform cerinţelor de îndeplinire a 
contractului, cum ar fi: 2) lichiditate generală (active 
circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate 
(nu mai puțin de 100%);&quot; Grupul de lucru a decis 
75% pentru o participare mai mare a agentilor 
economici. 

Data transmiterii 8 sept 2022, 13:04 
  
Data solicitării clarificărilor  8 sept 2022, 13:54 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (8 sept 2022, 13:04): OMF nr.69 din 2021 

&amp;quot;36. Ofertantul urmează să dispună de un 

nivel minim de capacitate economică și/sau financiară 
Întrebare: 

MINIM -dar voi solicitati 6 400 000 MDL in cont si 150 

% lichiditate -asta faceti pentru o mai mare participare a 

agentilor economici? 
Expunerea succintă a răspunsului  Disponibilitatea banilor o puteti demonstra prin 

Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi , 
contracte de creditare cu instituțiile bancare. Lichiditate 
generală pentru anul 2021 (active circulante/datorii 
curente x 100). 

Data transmiterii 8 sept 2022, 14:00 
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Data solicitării clarificărilor  8 sept 2022, 14:35 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (8 sept 2022, 14:00): Disponibilitatea banilor o 

puteti demonstra prin Certificat bancar de disponibilitate 

a banilor lichizi , contracte de creditare cu instituțiile 

bancare. Lichiditate generală pentru anul 2021 (active 

circulante/datorii curente x 100) 
Întrebare: 

de ce se solicita anume aceasta suma sa o avem? 
Expunerea succintă a răspunsului  Acest proiect este finanțat de către Fondul Național, 

ceea ce denota faptul ca noi ca AC trebuie sa ne 
asiguram ca agentul economic este eligibil economic si 
financiar și dispune de bani lichizi pentru a demara 
lucrările, pentru a procura materialele, s.a- (nu este 
posibil avans). 

Data transmiterii 8 sept 2022, 14:45 
  
Data solicitării clarificărilor  8 sept 2022, 15:41 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Disponibilitate bani 

Întrebare: 

OMF nr.69 din 2021 36. Ofertantul urmează să dispună 

de un nivel minim de capacitate economică și/sau 

financiară și să prezinte informații/documente privind 

capacitatea economică și/sau financiară pentru a se 

califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, 

cum ar fi: 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri 

în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită 

în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească 

de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția 

cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile 

speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor; 2) 

lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și 

nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%); 3) 

declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi 

privind asigurarea riscului profesional; 4) situația 

financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat 

şi înregistrat de organele competente, și orice alte 

documente legale edificatoare prin care OFERTANTUL 

își poate dovedi capacitatea economico-financiară, 

CUM ATI STABILIT CA ANUME CU 6 400 000 de 

lei ofertantul poate demara lucrari, si in general de ce 

AC isi permite sa solicite de ce linii creditare trebuie sa 

dispuna ofertantul? Atribuirea contractului de achiziție 

publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de 

lucrări se realizează în conformitate cu prevederile: 1) 

Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 2) 
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Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, va 

rog frumos sa stipulati conform carui articol din Legea 

131 sau hotarirea 638 va permite sa solicitati ca sa va 

demonstram ca dispunem de linii creditare in suma de 6 

000 000 lei? 
Expunerea succintă a răspunsului  Legea 131/2015 art.21, p.3 
Data transmiterii 8 sept 2022, 15:51 
  
Data solicitării clarificărilor  9 sept 2022, 11:30 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lichiditatea si bani lichizi 

Întrebare: 

OMF nr.69 din 2021 &amp;quot;36. Ofertantul urmează 

să dispună de un nivel minim de capacitate economică 

și/sau financiară și să prezinte informații/documente 

privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a 

se califica conform cerinţelor de îndeplinire a 

contractului, cum ar fi: 2) lichiditate generală (active 

circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate 

(nu mai puțin de 100%);&amp;quot; Grupul de lucru a 

decis 75% pentru o participare mai mare a agentilor 

economici. Dupa raspunsul dat esta clar ca nu intalegeti 

teorie economica si ati incurcat lichiditatea generala a 

intreprinderii care trebuie sa fie nu mai putin de 100% 

cu BANI LICHIZI sau linie de credit care trebuie sa 

avem in banca. Agentul economic nu poate baga in 

pamintul satului atitea bani, achitarile trebuie sa fie 

partiale de 0.5-1.5 mln de lei. Din acest motiv si se cere 

bani lichizi nu de 6 mln dar 0.5-1.5 mln. 
Expunerea succintă a răspunsului  Daca aveti capacitate economica si financiara, 

participati la respectiva licitatie conform calculelor 
Dumneavoastră, restul rămîne la decizia grupului de 
lucru. P.S. Vă recomand recitirea codului bunelor 
maniere, în care nu este admisă constrîngerea și ofensa 
prin punerea la îndoială a capacităților cuiva. Succes. 

Data transmiterii 9 sept 2022, 11:40 
  
Data solicitării clarificărilor  9 sept 2022, 11:56 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Anunt de participare 

Întrebare: 

Si daca dupa observatiile facute de intrepretarea gresita 

a terminologiei din ECONOMIE nu ati revizuit cerintele 

nu inteleg pentru ce ocupati locul ca specialist in 

Achizitii publice la Autoritatea contractanta. Rusine 
Expunerea succintă a răspunsului  Anunt modificat. Ma bucur ca Dvs detineti locul 

potrivit. 
Data transmiterii 9 sept 2022, 12:07 
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Data solicitării clarificărilor  13 sept 2022, 17:49 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (9 sept 2022, 12:07): Anunt modificat. Ma 

bucur ca Dvs detineti locul potrivit 
Întrebare: 

Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi 

pentru demararea lucrărilor în mărime de minim 75% 

din valoare viitorului contract-, urmeaza sa demaram 

lucrari in valoare de 75%? 
Expunerea succintă a răspunsului  Acest proiect este finanțat de către Fondul Național 

(Satul European), ceea ce denota faptul ca noi ca AC 
trebuie sa ne asiguram ca agentul economic este eligibil 
economic si financiar și dispune de bani lichizi pentru a 
demara lucrările, pentru a procura materialele, s.a. În ce 
mărime se vor demara lucrările anul curent sau viitor, 
urmeaza sa vedem caci este foarte aproape sfârșitul 
anului. 

Data transmiterii 13 sept 2022, 18:15 
  
Data solicitării clarificărilor  13 sept 2022, 17:50 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Clarificare 

Întrebare: 

Lucrari executate, cu o valoare mai mica de 75% din 

valoarea contractului vor fi acceptate de AC? 
Expunerea succintă a răspunsului  În ce mărime se vor executa lucrările urmeaza sa vedem 

caci este foarte aproape sfârșitul anului. 
Data transmiterii 13 sept 2022, 18:28 
  
Data solicitării clarificărilor  13 sept 2022, 18:01 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (8 sept 2022, 15:51): Legea 131/2015 art.21, 

p.3 
Întrebare: 

LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile 

publice Publicat : 31-07-2015 în Monitorul Oficial Nr. 

197-205 art. 402 MODIFICAT LP82 din 31.03.22, 

MO115-117/20.04.22 art.206; în vigoare 

20.04.22Articolul 21. Capacitatea economică şi 

financiară (3) În cazul în care, din motive obiective, 

justificate corespunzător, operatorul economic nu are 

posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de 

autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a 

demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin 

prezentarea altor documente pe care autoritatea 

contractantă le poate considera edificatoare în măsura în 

care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei 

economice şi financiare a ofertantului/candidatului, nu 

ati raspuns la intrebare din 8 sept 2022, 15:41 
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Expunerea succintă a răspunsului  Raspuns detaliat la inttrebarea din 08 sept 2022 . Legea 
131/2015 (3) În cazul în care, din motive obiective, 
justificate corespunzător, operatorul economic nu are 
posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de 
autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a 
demonstra capacitatea sa economică şi financiară prin 
prezentarea altor documente pe care autoritatea 
contractantă le poate considera edificatoare în măsura în 
care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei 
economice şi financiare a ofertantului/candidatului. (4) 
În cazul în care autoritatea contractantă solicită 
demonstrarea capacităţii economice şi financiare, 
aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de 
atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici 
urmează să le prezinte în acest scop.(S-a indicat in 
anuntul de participare). 

Data transmiterii 14 sept 2022, 08:11 
  
Data solicitării clarificărilor  13 sept 2022, 20:34 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Anuntul de participare 

Întrebare: 

Faceti referinta la art 21 dar innainte este art. 18 a legit 

131 care direct indica ca ori si care cerinta urmeaza a fi 

proportionala air art. 7 va indica sa nu limitati 

concurenta, sa asigurați participarea pe larg a 

ofertantilor. Chiar credeti ca cel ce are sumele solicitate 

va garantează executare lucrarilor rapide si calitativ? Ati 

comis un abuz în interpretarea prevederilor legii, dar fiti 

linistiti nu sunteti originali mai aveti si alti de aceiasi 

țeapă. 
Expunerea succintă a răspunsului  Atunci va urez spor la lucru si succes! 
Data transmiterii 14 sept 2022, 08:12 
  
Data solicitării clarificărilor   13 sept 2022, 20:39 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Anunt 

Întrebare: 

Hg 638 nu prevede ca garantia de buna executie sa fie in 

forma de scrisoare de la banca, sunt prevăzute retineri 

succesive, cum procedam? 
Expunerea succintă a răspunsului  Pentru câștigător - 5 % din valoarea contractului fără 

TVA. (operator economic desemnat câștigător). 
a)Garanția de bună execuție – emisă de o bancă 
comercială – cu nota: “Pentru garanţia de bună-execuție 
a contractului” la LP nr. ___________ 
din___________”.Original, cu aplicarea ștampilei 
umede a băncii. b) Sau transfer la cont bancar, copia 
ordinului de plată confirmat prin aplicarea ștampilei 
și/sau semnăturii electronice, care va fi returnată în 
termen de 15 zile de la încheierea procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor. HG 638/2020 : 153. 
Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile 
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agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din 
plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea 
transferului sumei respective pe un cont special deschis 
de către operatorul economic, pus la dispoziția 
autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de 
ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata 
cuvenită pentru facturile înaintate; 3) transfer pe contul 
autorității contractate. Grupul de lucru al AC vor agreea 
împreuna cu OE cîstigător, ulterioarele proceduri 
privind garantia de buna executie . 

Data transmiterii 14 sept 2022, 08:39 
  
Data solicitării clarificărilor  14 sept 2022, 09:02 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Grupul de lucru al AC vor agreea împreuna cu OE 

cîstigător, ulterioarele proceduri privind garantia de 

buna executie 
Întrebare: 

rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile 

înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe 

un cont special deschis de către operatorul economic, 

pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă 

licențiată, agreată de ambele părți, va fi acceptata o 

astfel de garantie? 
Expunerea succintă a răspunsului  HG 638/2020 indica variantele posibile, si se va agreea 

una din ele - nu cumulativ. 
Data transmiterii 14 sept 2022, 09:17 
  
Data solicitării clarificărilor  14 sept 2022, 09:04 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (13 sept 2022, 18:28): În ce mărime se vor 

executa lucrările urmeaza sa vedem caci este foarte 

aproape sfârșitul anului 
Întrebare: 

Va fi acceptat un proces verbal de receptia a lucrarilor 

executate ce indica o suma mai mica decit 75% din 

valoarea contractului? 
Expunerea succintă a răspunsului  Conform contractului de finantare : Pentru primirea unei 

plăți, Beneficiarul va prezenta Finanțatorului o solicitare 
de efectuare a plăților la care va anexa următoarele 
documente: factura fiscala Nota informativa privind 
valoare lucrărilor executate(nr. C3) Proces verbal de 
receptie a lucrărilor (nr. C2n) Deviz local de 
resurse/Borderou de resurse (F3) Catalogul de preturi 
unitare (F5) Extrasul din cartea tehnică pentru lucrările 
executate in perisoada facturata Raportul narativ al 
responsabilului tehnic privind calitatea lucrarilor. Plata 
către beneficiar va fi efectuată in baza raportului de 
audit tehnic al volumelor de lucrari executate, elaborat 
de specialiștii Finanțatorului (Instituția publică Oficiul 
Național de Dezvoltare Regională si Locala). P.S.Nu se 
specifica de către finanțator in ce marime sa fie procesul 
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verbal de executare a lucrarilor. 
Data transmiterii 14 sept 2022, 09:29 
  
Data solicitării clarificărilor  14 sept 2022, 09:18 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare disponibiliatate bani 

Întrebare: 

termen de exucutie solicitat -12 luni, valoarea estimata 7 

202 329,3 lei, 7 202 329,3/12= 600 194,1 Lei se poate 

de demarat lucrarile cu suma asta? , bine 600 194,1 x 5 

(luni inainte) = 3 000 970,54 Lei cum voi ati stabilit ca 

cu 75 % sa demaram lucrarile? 
Expunerea succintă a răspunsului  Conform contractului de finantare termenul de 

implimentare a Proiectului este de 12 luni, daca Dvs 
reusiti sa executati in 5, foarte bine. Noi ca AC trebuie 
sa ne asiguram ca agentul economic este eligibil 
economic si financiar și dispune de bani lichizi pentru a 
demara lucrările, pentru a procura materialele, s.a, per 
asamblu a lucrarilor. 

Data transmiterii 14 sept 2022, 09:37 
  
Data solicitării clarificărilor  14 sept 2022, 09:20 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (14 sept 2022, 09:17): HG 638/2020 indica 

variantele posibile, si se va agreea una din ele - nu 

cumulativ 
Întrebare: 

trebuie sa facem oferta si ia trebuie sa corespunda 

cerintelor AC, raspunde daca se accepta retineri 

succesive? 
Expunerea succintă a răspunsului  Pregatiti oferta conform criteriilor stabilite in anunt. 

Grupul de lucru nu se poate intruni in asa termen scurt 
pentru a stabili alte conditii. Succes. 

Data transmiterii 14 sept 2022, 09:41 
  
Data solicitării clarificărilor  14 sept 2022, 15:13 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Anunt de participare 

Întrebare: 

Buna ziua. Modul prezentarii ofertelor trebuie sa fie 

divizat in doua etape. Modificati va rog anuntul de 

participare, anume lista documentelor prezentate 

obligatoriu odata cu oferta si documentele la solicitarea 

AC in termen stabilit. Conform LEGE Nr.131 din 03-

07-2015 privind achiziţiile publice Articolul 65 

“Condiţiile prezentării ofertelor” Alin (4) Prezentarea 

ofertei presupune depunerea într-un set comun a 

propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și, 

după caz, a garanției pentru ofertă. Conform LEGE Nr. 

131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice Articolul 
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20 “Documentul unic de achiziţii European” Alin (8) 

Înainte de atribuirea contractului de achiziţii 

publice/acordului-cadru, cu excepţia situaţiei 

contractelor subsecvente atribuite în executarea unui 

acord-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului 

clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de 

atribuire să prezinte documente justificative actualizate 

prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor 

de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile 

cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate 

în mai multe etape, cînd documentele justificative sînt 

solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa 

a doua către candidaţii selectaţi. 
Expunerea succintă a răspunsului  Puteti aplica conform legii 131/2015 prin Prezentarea 

ofertei prin depunerea într-un set comun a propunerii 
tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției 
pentru ofertă, după care se va solicita documentele 
conform anuntului de participare in cazul in care veti fi 
plasat pe locul 1, toate fiind obligatorii. 

Data transmiterii 14 sept 2022, 16:25 
  
Data solicitării clarificărilor  15 sept 2022, 09:11 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Anunt de participare 

Întrebare: 

Buna ziua. Suntem o organizatie de constructii, care 

activam pe piata RM mai bine de 17 ani in domeniul 

retelelor ingineresti exterioare. Conditiile D-stra din 

anuntul de participare la licitatia nr.21062875, din 30 

septembrie com.Budesti, dezavantajeaza participarea 

echitabila a agentilor economici mici si mijlocii cu 

experienta in domeniu. Ca rezumat, la cele expuse mai 

sus de alti agenti economici, referitor la conditiile de 

participare, colicitam retragerea punctelor nr. 11; 17; 21; 

23 din anuntul de participare. Multumim 
Expunerea succintă a răspunsului  Condițiile de calificare și criteriile de eligibilitate rămân 

conform anunțului de participare aprobat de către grupul 
de lucru al AC. P.s. Va fi acceptat un proces verbal de 
recepție a lucrărilor executate-initial, ce indica o suma 
mai mica decât 75%, cu valoarea între 1 mln-1,5 mln 
lei. Plata în avans nu se accepta. 

Data transmiterii 15 sept 2022, 21:20 
  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Criteriul de Lichiditate Generală modificat din 
150% în 100% 

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

achizitii.md, 09.09.2022 
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Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 30.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 2  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC Luxconsistem SRL 1005600055734 Grigore Capșa 
2. Devastcom SRL 1006600051009 Victor Țîmbaliuc 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC Luxconsistem 
SA 

Devastcom SRL Operator economic 
3 

Operator economic 
n 

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

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

prezentat prezentat  

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

Oferta Prezentat Prezentat   

Garanţia pentru ofertă 
1%  fără TVA 

Prezentat Prezentat   

DUAE Prezentat Prezentat   

Devizul de cheltuieli Prezentat Prezentat   

Grafic de  executare a 
lucrărilor  

Prezentat Prezentat   

Neîncadrarea în 
situațiile ce determină 
excluderea de la 
procedura de atribuire, 
(art.19, Legea nr. 131 
din 03.07.2015) 

Nu corespunde 
/prezentat 

Prezentat   

Declarația privind 
conduita etică și 
neimplicarea în 
practici frauduloase și 
de corupere 

Nu corespunde 
/prezentat 

Prezentat   

Formularul informativ 
despre ofertant   

Prezentat Prezentat   

Informații cu privire la 
obligațiile contractuale 
față de alți beneficiari 

Prezentat Prezentat   

Experiența similară Prezentat Prezentat   

Demonstrarea 
capacității tehnice 
și/sau profesională 

Prezentat Prezentat   

Avizul Agenției  
pentru Supraveghere 
Tehnică  

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

Prezentat Prezentat   

Actul care permite 
executarea tipurilor de 
lucrări solicitate 

Prezentat Prezentat   

Certificatul de atestare 
Tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier  

Prezentat Prezentat   

Certificate de calitatea 
lucrărilor, prețecția 
mediului și sănătății și 
securității 
ocupaționale: 
Certificat ISO 9001, 
ISO 14001 

Prezentat Prezentat   

Certificat bancar de 
disponibilitate a 
banilor lichizi pentru 
demararea lucrărilor în 
mărime de minim 75% 
din valoare viitorului 
contract. 

Prezentat Prezentat   

Certificat privind lipsa 
sau existenta 
restanțelor la bugetul 
public național 

Prezentat Prezentat   

Raport financiar Prezentat Prezentat   

Lichiditate generală Prezentat Prezentat   

Informaţie privind 
disponibilitatea de 
personal atestat în 
domeniul securității și 
sănătății în muncă 

Prezentat Prezentat   

Demonstrarea accesului 
la personal/ un organism 
tehnic de specialitate, 
care să garanteze 
asigurarea unui controlul 
al calităţii 

Prezentat Prezentat   

Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani 

Prezentat Prezentat   

Garanția pentru lucrări 
executate 

Prezentat Prezentat   

Garanția de bună 
execuție (operator 
economic desemnat 
câștigător) 

    



12 
 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 SC Luxconsistem SA 6116657,03 1 buc - + 

Devastcom SA 6965740,82 1 buc + + 

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 

03.10.2022 SC Luxconsistem SA Buna ziua. 
 
În cadrul LD cu nr 
21062876 din 30.09.2022  
- Extinderea rețelelor de 
alimentare cu apă 
si canalizare in sectoarele 
B si C din satul Budesti, 
mun. Chisinau, la analiza 
documentelor de către 
grupul de lucru a fost 
depistat  ca punctele 6 si 7 
din criteriile de calificare 
nu corespund cu obiectul 
achizitie la care au fost 
aplicat. 
Conform articolului 70(2) 
oferta DVS este la limita 
conditiei de 85% din 
valoarea lucrarilor ce 
urmeaza a fi executate, 
rugăm sa va expuneti 
asupra pretului anormal 
de scăzut. 
Asteptam clarificarile 
solicitate conform 
termenilor din DUAE. 
 
O zi frumoasa. 

Buna ziua 
Va  expediem setul de documente, 
semnate electronic, referitor la 
clarificarile solicitate anterior. 
Cu respect, SC Luxconsistem SA 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
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10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(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) 

Extinderea 
rețelelor de 
alimentare cu 
apă și 
canalizare în 
sectoarele B și 
C din satul 
Budești, mun. 

Devastcom 
SRL 

1 buc 6965740,82 6965740,82 8358888,99 
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Chișinău 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC Luxconsistem SA 12.10.2022 e-mail: luxconsistem@yahoo.com  
Devastcom SA 12.10.2022 e-mail: devastcom@mail.ru  

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

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

Co
d 

CP
V 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

DEVASTCOM 
SRL 

autohton 

17
6 

25
.1

0.
20

22
 

45
20

00
00

-9
 

6965740,82 8358888,99 31.12.2023 

 

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

mailto:luxconsistem@yahoo.com
mailto:devastcom@mail.ru
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? 

(DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

 

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □              

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 09 din 24.10.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru copii cu 
dizabilitati mun.Orhei 
 

Localitate mun.Orhei 
IDNO 1008606006164 
Adresa mun.Orhei, str. V. Cupcea 4 
Număr de telefon 0235-28871, 0235-28873 
Număr de fax 0235-28871 
E-mail oficial  internat-orhei2@mail.ru 
Adresa de internet -- 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Tcacenco Zinaida 0235-28871; 0235-28873 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri V  Servicii □  Lucrări □ 

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

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664277996150  
Link-ul: Produse alimentare (achizitii.md) 
 

Platforma de achiziții publice utilizată Data publicării:27.09.2022 
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

v achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
v Da  □ Nu 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
- 
Data:  
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 214 700,00 lei 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664277996150
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064551/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 05.10.2022, ora 00:00 ), au depus oferta  6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ALIM TOTAL 1014600000912 Nicolai Bahcivanji 
2. Delmix Prim SRL 1010600031257 Galina Dilan 
3. Prodagrotrade S.R.L. 1014600029375 Melnic Tatiana 
4. SRL BAGUETTE 1014600037741 Bolsacova Ecaterina 
5. SC ,,Brodetchi'' SRL 1004606001297 Brodețchi Ion 
6. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Andrei Grigoras 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
ALIM 

TOTAL 

Delmix 
Prim 
SRL 

Prodagrotrad
e S.R.L 

SRL 
BAGUETT

E 

SC 
,,Brodetchi'

' SRL 

SA 
Fabrica 
de unt 

din 
Floresti 

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

Nomenclatorul actelor   prezentat
e 

prezentat
e 

neprezentat prezentate prezentate prezentate 

Certificat de înregistrare 
a întreprinderii sau 
Decizie 

prezentat
e 

prezentat
e 

prezentat prezentate prezentate prezentate 

Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat
e 

prezentat
e 

prezentat prezentate prezentate prezentate 

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilo
r 

prezentat
e 

prezentat
e 

prezentat prezentate prezentate prezentate 

Specificația tehnică și de 
preț    

prezentat
e 

prezentat
e 

neprezentat prezentate prezentate prezentate 
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Certificat de 
conformitate 
/(Declarația de 
conformitate – pentru 
produsele lactate) 

neprezent
ate 

neprezent
ate 

neprezentat prezentate neprezenta
te 

prezentate 

Garanţia pentru ofertă  1 
% 

prezentat
e 

prezentat
e 

prezentat prezentate prezentate prezentate 

Autorizaţia sanitară 
veterinară de funcţionare 
a agentului economic 
participant 

prezentat
e 

prezentat
e 

neprezentat prezentate prezentate prezentate 

Autorizaţia sanitar-
veterinară pe unitate de 
transport 

prezentat
e 

prezentat
e 

prezentat prezentate prezentate prezentate 

Certificat de calitate şi 
de provenienţă a 
materiei prime ( făină , 
grîu ) 

prezentat
e 

prezentat
e 

neprezentat prezentate prezentate prezentate 

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

prezentat
e 

prezentat
e 

prezentat prezentate prezentate prezentate 

Certificat pentru 
confirmarea capacităţii 
executării calitative a 
contractului de achiziţie 

prezentat
e 

prezentat
e 

prezentat prezentate prezentate prezentate 

«Certificat de inspecţie a 
calităţii cerealelor şi a 
derivatelor cerealelor», 
eliberat de Agenţia 
Naţională pentru 
Siguranţa Alimentelor 

prezentat
e 

prezentat
e 

prezentat prezentate prezentate prezentate 

DUAE prezentat
e 

prezentat
e 

neprezentat prezentate prezentate prezentate 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea  
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Ceapă 
SRL ALIM TOTAL 

12780,00 1500 kg + + 
 

Delmix Prim SRL 15097,22  - + 
 Prodagrotrade S.R.L. 18055,56 - - 

 SRL BAGUETTE 2083,50 - + 
Lot 2 morcov SRL ALIM TOTAL 10224,00 1200 kg + + 

Delmix Prim SRL 11088,89 - + 
Prodagrotrade S.R.L. 12222,22 - - 
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 SRL BAGUETTE 17220,00 - + 
Lot 3 mărar SRL ALIM TOTAL 2495,50 35 kg + + 

Delmix Prim SRL 2527,78 - + 
Prodagrotrade S.R.L. 2916,67 - - 
 SRL BAGUETTE 4310,25 - + 

Lot 4  
pătrunjel 

SRL ALIM TOTAL 4991,00 70kg + + 
Delmix Prim SRL 5055,56 - + 
Prodagrotrade S.R.L. 5833,33 - - 
 SRL BAGUETTE 8620,50 - + 

Lot 5 lămâie SRL ALIM TOTAL 1685,60 70 kg + + 
Delmix Prim SRL 1685,83 - + 
Prodagrotrade S.R.L. 2041,67 - - 
 SRL BAGUETTE 2566,90 - + 

Lot 6 mere Prodagrotrade S.R.L. 6941,00 1000 kg - - 
SRL ALIM TOTAL 6942,00 + + 
Delmix Prim SRL 7342,59 - + 
 SRL BAGUETTE 8520,00 - + 

Lot 7 pâine SC ,,Brodetchi'' SRL 81520,00 8000 kg + + 
Lot 8 zahăr  Delmix Prim SRL 5509,26 250 kg + + 

SRL ALIM TOTAL 5735,00 - + 
SRL BAGUETTE 5852,50 - + 
Prodagrotrade S.R.L. 5925,93 - - 

Lot 9 sare 
iodată 

SRL ALIM TOTAL 789,00 100 kg + + 
SRL BAGUETTE 867,00 - + 
Prodagrotrade S.R.L. 908,33 - - 
Delmix Prim SRL 4955,00  - + 

Lot 10 crupa 
de gâu 

SRL ALIM TOTAL 1600,00 200 kg + + 
Prodagrotrade S.R.L. 1627,99 - - 
 SRL BAGUETTE 1780,00 - + 
Delmix Prim SRL 1831,67 - + 

Lot 11 crupa 
de porumb 

Prodagrotrade S.R.L. 1573,00 150 kg - - 
SRL ALIM TOTAL 1573,30 - + 
SRL BAGUETTE 1594,50 - + 
Delmix Prim SRL 1826,25  - + 

Lot 12 crupa 
de mei 

Prodagrotrade S.R.L. 2125,00 150 kg - - 
SRL BAGUETTE 2283,00 + + 
SRL ALIM TOTAL 2446,50 + + 
Delmix Prim SRL 2451,25  - + 

Lot 13 paste 
făinoase 

SRL ALIM TOTAL 4665,00 200 kg + + 
SRL BAGUETTE 4666,00 - + 
Delmix Prim SRL 5268,33 - + 
Prodagrotrade S.R.L. 5600,00 - - 

Lot 14 unt SA Fabrica de unt 
din Floresti 

90804,00 600 kg + + 

SRL BAGUETTE 101664,00  - + 
Lot 15 
magiun 

SRL BAGUETTE 1201,50 50 kg + + 
Delmix Prim SRL 1340,00 - + 
Prodagrotrade S.R.L. 1662,50 - - 

Lot 16 
Biscuiți cu 

 Delmix Prim SRL 2739,17 100 kg + + 
SRL BAGUETTE 2971,00 - + 
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lapte Prodagrotrade S.R.L. 3000,00 - - 
Lot 17 turte 
dulci 

Delmix Prim SRL 2488,33 100 kg + + 
Prodagrotrade S.R.L. 2708,33 - - 
 SRL BAGUETTE 3000,00 - + 

Lot 18 
biscuiți petit 
beurer 

SRL BAGUETTE 5583,00 100 kg + + 
Prodagrotrade S.R.L. 6000,00 - - 
Delmix Prim SRL 7325,00  - + 

* 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 

17.10.2022 Alim Total SRL Să prezinte specificația de preț 
complectată la următoarele loturi: 
Lotul 5 lămâie; Lotul 6 mere; 
Lotul 10 crupa de grîu; Lotul 
11 crupa de porumb; Lotul 13 
paste fainoase. 

17.10.2022- au fost prezentate 
toate actele solicitate.     

17.10.2022 SC”Brodetchi”SRL Să  prezinte Garanţia pentru 
ofertă  1 %, conform  anexei  
din Documentația Standard 
(eliberat de o bancă 
comercială). 

17.10.2022- au fost prezentate 
toate actele solicitate.     

18.10.2022 Delmix Prim SRL 
 

Să prezinte specificația tehnică 
completată. 

18.10.2022- au fost prezentate 
toate actele solicitate.     

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Prodagrotrade 
S.R.L. 

Operatorul economic nu a prezentat următoarele criteriilor de selecție/de preselecție 
conform anunțului de participare  din Documentația stadard pentru realizarea achizițiilor 
publice de bunuri și servicii nr.   115   din 15.09.2021, în punctul nr. 16, după cum 
urmează: 
- nr.16.1- Nomenclatorul actelor   
- nr.16.5- Specificația tehnică și de preț  
- nr.16.6 -Certificat de conformitate /(Declarația de conformitate – pentru produsele 
lactate)   
- nr.16.8- Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului economic participant 
- nr.16.15 -DUAE 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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), lei 

Prețul total  
(fără TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

Lot1 Ceapă 

SRL ALIM 
TOTAL 

1500 kg 8,52 12780,00 13800,00 
Lot 2 morcov 1200 kg 8,52 10224,00 11040,00 
Lot 3 mărar 35 kg 71,30 2495,50 2695,00 
Lot4  pătrunjel 70 kg 71,30 4991,00 5390,00 
Lot 5 lămâie 70 kg 24,08 1685,60 2023,00 
Lot 6 mere 1000 kg 6,94 6942,00 7500,00 
Lot 9 sare iodată 100 kg 7,89 789,00 947,00 
Lot 10 crupa de gâu 200 kg 8,00 1600,00 1920,00 
Lot 11 crupa de 
porumb 

150kg 10,49 1573,50 1888,50 

Lot 13 paste făinoase 200 kg 23,32 4665,00 5598,00 
Total x x 47 745,60 52 801,50 
Lot 8 zahăr  Delmix Prim 

SRL 

250 kg 22,04 5509,26 5950,00 
Lot16 Biscuiți cu lapte 100 kg 27,39 2739,17 3287,00 
Lot 17 turte dulci 100 kg 24,88 2488,33 2986,00 
Total x x 10736,76 12223,00 
Lot 12 crupa de mei 

SRL 
BAGUETTE 

150 kg 15,22 2283,00 2739,00 
Lot15 magiun 50 kg 24,03 1201,50 1442,00 
Lot 18 biscuiți petit 
beurer 

100 kg 55,83 5583,00 6700,00 
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Total x x 9067,50 10881,00 
Lot 7 pâine SC 

,,Brodetchi'' 
SRL 

8000 kg 10,19 81520,00 88000,000 

Total 8000 kg 10,19 81520,00 88000,000 
Lot 14 unt SA Fabrica 

de unt din 
Floresti 

600 kg 151,34 90804,00 98070,00 

Total 600 kg 151,34 90804,00 98070,00 
Total Produse alimentare X X 239873,90 261975,50 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit ______.             

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL Alim Total    18.10.2022 alim.total@mail.ru 
Baguette SRL   18.10.2022 baguette.srl@mail.ru 
Delmix Prim SRL 18.10.2022 alexbev@mail.ru 
Prodagrotrade S.R.L. 18.10.2022 prodagrotrade@mail.ru 
SC”Brodetchi”SRL 18.10.2022 brodetchi.srl@gmail.com 
SA Fabrica de unt din Floresti    18.10.2022 promilk_md@inbox.ru 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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 Întreprinder Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen de 
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operatorului  
economic 

ea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

și data 
contractului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

valabilitate 
al 

contractulu
i/acordului-

cadru 

SRL Alim 
Total    mijlocie 94 24.10.20

22 
15800000-

6  47 745,60 52 801,50 31.12.2022 

Baguette 
SRL   mijlocie 95 24.10.20

22 
15800000-

6  9 067,50 10 881,00 31.12.2022 

SC”Brodetchi
”SRL mijlocie 96 24.10.20

22 
15800000-

6  81 520,00 88 000,00 31.12.2022 

SA Fabrica de 
unt din 
Floresti  

mijlocie 97 24.10.20
22 

15800000-
6  90 804,00 98 070,00 31.12.2022 

Delmix Prim 
SRL mijlocie 98 24.10.20

22 
15800000-

6  10 736,76 12 223,00 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: 
 
____ Zinaida Tcacenco ______                                           ____________________ 

           (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. MD-1662384901918/01 din 25.10.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Risipeni 
Localitate s. Risipeni 
IDNO 1007601002603 
Adresa s. Risipeni, rnul Falesti 
Număr de telefon 025959236 
Număr de fax  
E-mail oficial  risprim@yahoo.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Coliban Nelli, secretarul consiliului comunal 
Risipeni, secretar al grupului de lucru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reabilitarea si modernizarea sistemului 
de iluminat din com. Risipeni, r-l Falesti 

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-1662384901918 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662384901918?tab=contract-notice 
Data publicării: 05.09.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse:  Fondul Național de 
Dezvoltare Regională și Locală 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 639 972.00 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  06.09.2022 / 11:32 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  Publicati Proiectul de executie va rog 
Expunerea succintă a răspunsului   Proiectul de execuţie poate fi vizualizat la sediul 

autorităţii contractante 
Data transmiterii 06.09.2022 / 17:21 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  19.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. FCI "Capital" SRL 1003605002810 Igor Galciuc 
2. SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii Rotari 
3. ENERGIA SRL 1003602021250 Babii Carolina 

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

1. Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

FCI "Capital" SRL SRL Zepto ENERGIA SRL 
Documentele ce constituie oferta 

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

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

Cerere de participare la 
procedura de achiziție Conform 
anexei nr. 7 la documentația 
standart  confirmată prin 
semnătura electronica a 
participantului  

PREZENTAT  

 

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

PREZENTAT  

 

Declaraţie privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în 

PREZENTAT  
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situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani. 
/Conform formularului aprobat 
prin ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 145 din 24 
noiembrie 2020  - confirmat 
prin semnătura electronică a 
participantului 
Grafic de  executare a lucrărilor 
/Conform anexei nr. 10 la 
documentația standart  
confirmată prin semnătura 
electronica a participantului 

PREZENTAT  

 

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

PREZENTAT  

 

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

PREZENTAT  

 

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

PREZENTAT  

 

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

PREZENTAT  

 

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

PREZENTAT  

 

Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract care 
sunt îndeplinite de către 
aceștia/Conform anexei nr. 16 
la  documentația standard nr.69 

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

PREZENTAT  

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
reabilitarea si 
modernizarea 
sistemului de 
iluminat din 
com. 
Risipeni, r-l 
Falesti 

FCI "Capital" SRL  385 848,93 1/buc + + 

SRL Zepto 481 905,32 1/buc 
  

ENERGIA SRL 499 365,26 1/buc 
  

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 

23.09.2022  FCI "Capital" SRL Justificarea pretului 
anormal de scăzut 

Operatorul economic a justifcat 
pretul anormal de scăzut 

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: __________________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
reabilitarea si 
modernizarea 
sistemului de 
iluminat din 
com. Risipeni, 
r-l Falesti 

FCI "Capital" 
SRL 1/ buc 385 848,93 385 848,93 463 018,72 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

FCI "Capital" SRL 
capital07@mail.ru 
  
SRL Zepto 
zeptosrl@mail.ru 
 
”ENERGIA” SRL 
energiabl@mail.ru 

13.10.2022 Email 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/acord

ului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

FCI "Capital" 
SRL Capital autohton 33 25.10.20

22  385 848,93 463 018,72 31.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
               ____Dmitri MOSORETI_______________           ____________________ 
                                 (Nume, Prenume)                                   (Semnătura) 
 

    L.Ș. 
 
 



DAREA DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.11 din lз.10.2022

Date сч рriчirе Ia autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritйtii contractante Вrimёriа or.Durlesti, mun. Chiýinёu
Or.Durleýti, mun.(]hisinau 

-

LocaIitate
IDNo
Adresa

UU /oUl UO9б79
Or.Durlesti, stiАГ сЫЪБ 1З
02258з569Numf,r de telefon

Numir de fax U22 58 44 78ъ
durlestiprim
www.durlesъSаrапЕl.опоГ

E-mail oficial
Ad*sа d. t"t..*t
Реrsоапа de contact (пumе, p*"u*r, trtrlЬц
e-mail)

Date сч privire Ia рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atrib.,i." upli"ut* Licitatie deschisЁ
Nr:
ruсrаr1

exterioaTe de ара potabilй din str.Tudor
Vladimirecsu l 1 4- l 4бА or.Durleqti, mrшr.Chisinau

Рrосеdurа de achizitie rереtаtЦduй caz)Tipul оЬiесtчlчi .""t.""trl,rt d"
achizitie/acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

\-Uч Lr v 45200000-9
Ехрчпеrеа mоtiччlчiltеmеiulчi p.tvt.rd
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Necesitёlile localitйlii

rrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrulportalului guvеrпаmепtаl
wлц_w. ц1! е п d е r, gоу. mл0

Nr:21062769

Link-ul:https mtund.r.g@
b3wd р 1-М D-1662 ].2 ].О6766З
Data publicйrii : 02. 09 .2022

Platforma de achizitii рчЫiсе utitlzaИ п achizitii.md;
Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (du,рd саТ Data: -------

Link-ul:
Tehnici Ei instrumente specifice de аtriЬuiЙ
(dupa caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de асhИф

пВugеt de stat;Sursa de fiпап{аrе
Vаlоаrеа estimatй (ejJdrd ТVД) 1 500 000.00

сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

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



Dепumirеа ореrаtоrutui еЙоБЙБ
Expunerea succintй а solicit5rii de ЕхрПсаti Vа r

electrofuziune. lmЬiпаrеа рriп sчdчrа СЪ tip
electrofuziune iпtrе teava sifiting (mufe, teu, cot)
din polietilena, tevii avind diameirul de 110 mm
(Sчdаrе сар la сар D 225 mm) se аrе in чеdеrе
doar lчсrч?.

Ехрчпеrеа succinti а rйsрчпsчIцi Вчпа ziua""" mоdifiсагilе ач tost etectuate,
Data transmiterii 13 sept 2O22,11J5):
Data solicitirii clarifi сйrilоr 2022, 11:53

Proiectul dateste (Со@
deapa potabila...) la poz. 4о, 41, 42'aufost aplicate
поrmеlе АсЕ,l3А, АсЕl4А, АсЕl5А репtгu саmiпе
de vizitare adica сапаlizаrе , согесt аr fi АсЕlOА,
АсЕl lА. АсЕl2А саmiпе de чапе

Dепumirеа operato.,.l,ri 
"corromicЕхрuпеrеа suссiпtй а solicitirii de

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului Buna ziualttsau en

13 sept 2022,11:1

Modificйri operate in documenta{ia de аtriьчirе:

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

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de
сitrе ореrаtоrii economici:

calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de

Rezumatul mоdifiсйrilоr Documentatia de аtriьчirе
ruDпсаtе in БAР/altemijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd st data рuЪlЬаrЦ

Termen-limitй de dерuпеrе 9i descbitrere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

llпdica|i пumdrul de zileJ

Рiпй la tеrmепuI-Iimitй (data 07.10.2022, оrа 1б:00), au depus oferta оfеrtап{i:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului econrrmic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SRL,,HIDRO SERVICI,, l0l960000з963 Jereghi Gheorghe

Dепцmirе
dосumепt

f)епumirеа ореrаtоrulчi economic

SRL ,, HIDRO SERVICII,,

prezentatРrорчпеrеа
tеhпiсй
Рrорuпеrеа
гtпапсiаrб

prezentat

DUAE prezentat

Garan!ia
pentru
оfеrtё
(duрd cqz)

prezentat

2



(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire qi se vа сопSеmпа рriп: рrех,епtаt, перrехепtаt, пч соrеSрапdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calfficare)

Informa{ia privind corespunderea ofertelor сч сеriп{еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de calфcare" si "Corespuпderea сч specфca|iile
tеhпiсе", Se va сопSеmпа priп: ,,* " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-'' iпЪаzul песоrеsрuпiеrii)

репtru elucidarea uпоr neclaritn{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in dосчmепtа{iа de atribuire (inclusiv justificarea piefului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i:

Dепumirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс Motivul respinserii/descalifi сirii

Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de а nu atribuii inclusiv ре lofuri:

Сritеriчl de аtгiЬчirе aplicat:

Pre}ul cel mai scilzut
(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe iпсlusiу de atribuire, se чоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

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

3

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul ofertei
(Гаrй ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mаsurа

Соrеsрuпdеrеа
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Luсrйri de
construc{ii
complete
sau parfiale
qi lucrбri
publice

SRL,,HIDRO
SERvICII"

958 652,72 m.р + +

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl есопоmiс Iпfоrmа{iа solicitati Rezumatul r5spunsului
ореrаtоrulчi есопоmiс



Factorii de ечаIчаrе yаlоаrеа din оfrеrt5 Punctajul calculat
Dепчmirеа operatorului economic 1 Total

Denum rе factorul 1 Ponderea
Denum rе factorul n lponderea

Dепчmirеа operatorului economic n Total
uenumtre tactorul l |Ponderea l

Denumire factorul n |Ponderea

Motivul rеечаluйrii оfеrtеlоr
Modificirile ореrаtе

Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

(Se va iпсlusiч iп cazul tп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriьчirе s-
а decis:

Atribuirea contractului de achizilie Inclus/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicё:

1п temeiul аrt. 71 alin. lit

Argumentare:

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilог economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

Dепчmirеа operatoruIui
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,,HIDRO SЕRчIсп,, 07.t0.2022 hi dro,servicii.md@gmail. соm

achizi|ii se realizeazd iп conformitate cu prevederile ort. 31 ol Legii пr. 7з7 din з iulie 2015 privind achizi|iite
publice)

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic

cantitate
qi unitate

de mйsчrй

Pre{ul
ineIusiv

(fпrй ТVА)

Pre{ul total
(tйrп ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
TYA)

Luсrёri de
constructii

complete sau
par{iale 9i

luсrйri
publice

SRL,,Hidro
Servicii"

m.р 958 652,72 958 652,72 1 150 385,26

тп cazulin саrе чаlоаrеа estimatё а contractului
este mai miсё decбt рrаgurilе рrечЁzчtе la art. 2

П б zile in cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace electron jce gi/sau fax п

теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea сопtrасtчlчi:

4



alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2О15 privind
achizi}iile publice

ln cazul iп care valoarea estimatё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе dесбt pragurile рrечёzчtе
la аrt. 2 alin. (3) al Legii пr. ].3]. din 3 iulie 2015
privind achizi|iile publice

(Selectayi tеrmепul de ogteptore respectot. Соlсulаrео tеrmепеlоr prevdzute de Legeo пr. 1з1 din з iutie 2015
privind achizi|iile publice, inclusiv о tеrmепеlоr de o5teptare, se efectueazd iп conformitate сч prevederile
T|TLULUl lV Copitolul l (Calculoreo Теrmепului) ol Codului Civil al Republicii Moldova).

15 Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Informa{ia privind achizi{ii рчЬliсе durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar |п
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati si s-a iпсhеiаt
coпtract/coпtracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Denumirea

operatoruI
чi

economlc

iпtrерriпd
еrеа:

Сч capital
autohton/
Сч capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strаrп

Nчmirчl
qi data

сопtrасtulчil
асоrdulчi-саdru

Cod СРY

vа,lоаrеа contractului Теr
mеп
de

чаlа
bilit
ate
al

cont
rасt
ului/
асоr
dulu

l_

саdr
ч

SRL

,,HIDRO
SERVICп"

Iпtrерri
deiea:
Сч capital
autohton

20-
Ар lз.l0.2022 45200000-9 958 652,72 1 150 з85,26 зl,l2

.202з

Ач fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizitii
verzi)?

VаIоаrеа de achizi}ie сч TVA din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate
(leiMD):

codul Срv al lotului/loturi!or pentru care ач fost aplicate criterii de
durabilitate:

fёrё]ГVА inclusiv TVA

5



Рriп prezeпta

131 diп 3 iulie
recep|ioпdrii

Рriп рrеzепtа
de achizi|ie,fopt

сопduсdtоrul

_$аrап

de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de aqteptare репtrч tпсhеiеrеа

\hr iпdiсйе atost respectat (ехсерfiпd cazurile preydzute de art. 32 аtiп, (3) al Legii пr,
15 priviпd achiziliile publice )l РrеСUm qi сd tп cazul depuпerii coпtesta|iilo, qi/rou
,telor de mопitоriх,аrе, aceastea aufost ехаmiпаtе si sоlu|iопаtе.

de seamd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопlirmd corectitadiпea desfisurdrii procedurii
пtru care poartd rdsрапdеrе соdоrm prevederilor legale tп vigoare.

6

Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V

Nr.O9i_MD - 1 662370595 1 53 din 25.10.2Q22

DeciziaANSC nr.Q3D-67 5 -22 din 24.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documentatia de atribuire:
(Se va completq tn cqzul in cqre au fost solicitate clarificdri)

Denu m irea autoiitdtii contiactante Consiliul raional Rezina
or.Rezina str.27 Ausust I

lllNo :j: r' : 
' 100760101 r412

or.Rezina str.27 Auzust I
025422058.025421825
02s425740

E-mailiofi'cial Qpnteplrezi na@mai l. ru

Crijanovschii Eudochia tel. 025421825
ectiia4ovschii@mail.ru

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 
:

VCererea ofertelor de prefuri rlicitalie deschisi nAltele:
[Indicatil

Procedura de achizilig iepetati (dupd caz) Nr:
de Lucriri V

.Obiectuf.,ffhizifiei .
'. ,, -,,: i

Achizilionarea lucrtrrilor de montarea gi consolidarea
rigolelor la drumul public local L 209 s.Tareuca-Tahniuti

eod CPv i' 450000000-7
lExpuneyBa nlotivuluiltemeiului privind
alegeieC-' procedurii: de airibuire (in cmul
aplicdrii altor' iio'ieduri decdt licitatia desihtsd)

Nr:21062857
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD- 1 6 6237 0595153
Data publicirii:06.09.2022 ora l0 -17

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

VDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:
https://drive.sooele.con/filpld/LkZFDK3ACXv3kOewYv6riBTOWGNrI joXft/view

Anun{ de rnlgnfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

T:hnjciflg4pa caz)
nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie alicitafie
electronici nCatalog electronic
V Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rsuise
extgmg; allte swse: [Indicali|

Valoarea es4iatn @i, fara f,V,4) 256 342.27

Data sdlicitlrii clarifi cirilor
Denurhirea optiratorului economic



Biounered tuccinti a solicitlrii de clarificare

Data ti.anCmiterii

4. Modificdri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufbst operate modificdri)

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

citre operatorii economici:

Rezumatul modificirilor
P. y b ! jud'.te, in B AP/al te m ij loacCl g r' d e i n fo rm a re
(dupd caz)' ",',, r ,- , ,,,'

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pfln[ ta termenul-limiti data 07.07.2022, ora 15:00 au depus oferta 2 ofertanli:

ll .

1. S.R.L. ,,SAHREVAR '' 1003606002840 Cucerenco Anatolie
). S.R.L...Ranao -Transcom" l 0066060049 I s Rotari Alexandru

D̂enumir:e document- ',
t" -'- - '

Denumirea operatorului economic
S.R.L.

..SAHREVAR ''
S.R.L.,,Ranao -Transcom

,.iiiilli.i,i#

Propunoreatehnici. , r prezental

Propunbt'eajinanciarb prezentat

DUAE ' 'l''l' , prezental

Caranlia pentru ofertd
Hupd c;ad ,' .-.,

Cerere de partii'cipar6 (anexa nr,7) prezentat

Oferta, devizele forynele nr,3,5,'7 Drezentat

Dectar{i$iii.! nd,valabil,! a:o.ft (anexa prezentat

Grafic de executare a lucrarilor (anexa nr.l0 ); prezenm[

prezentat

Declarafie tritind liitd fiiifldipa-lekil lucrdri ,r,:

exe_cutate in:ultimul an de activiiate linexa
nr. I 3); .

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezental

Aviz pentru parficipare la licitaliile publice de
lucrdri din domeniul constructiilor si

prezental

2



in stalatiilor (anexa w.22\:
Caiet'de'sarcini nr.1 Formular de deviz Lista
cu cantitadle de lucrari (anexa nr.23)

prezentat

Certificat de conformitate a materialului
utilizat

prezental

eeftificat de atribuire a contului bancar prezentat

Certificat de-, efectuare sistematicd a plAfii,i
impozitelorr" contributiilor

plezental

,e'erti- al e e .de inregistrare &,''"'. 
.'

intrep.?isdeii!::4Exft ag'dinregistrulde@a
bersoanelor iuiidide

prezentat

lTa.tie_ La semnarea
contractului

(In/brma[ia privind denumirea docuntentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documenta\ia de atribuire Si se va consemna prin: pre4,entat, neprezentat, nu corespande (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(In/brma\ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specifica{iile
tehnice", se va consemna prin: ,, + " fn cazul corespunderii Si prin ,,-" ilt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-a
solicitat:

.... .:; ..: aaa:a:: :

Penurnirea lotului:: ".:.. ":. '.:.:;.
I ii-

,rffi| iD-#n iiea, 
'',i;operatorului

l

"r-,:t,,, ..t-,94omtc,,,,.,'

::Pdtul+
:a:90.ft '.';
::: :/:N :t

(rara
,TVA)*

ilrfn4,1g

Si unitate
dd'

mdsuri,,
Achizi{ionarea
lucrdrilor de montarea
gi consolidarea
rigolelor la drumul
public local L 209
s.Tareuca-Tahniuti

s.R.L.,,$AHREVAR " 202588.r3 Lucrdri T T

S.R.L.,,Ranao -

Transcom"
2s9030.95 Lucrdri T +

Operatorul ecolomic

19.09.2022 S.R.L. ..SAHREVAR'' Justificarea pretului Scrisoarea nr.03 din 20.:,09.2022

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

D-enumirea operato rului economic Motivul respinseriildesr

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sc[zut V
Costul cel mai sc6zut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aptica(i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaludrii ofertelor
Modificdrilq bperate

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

Atribuirea contractului de achizitie blici/

Anularea procedurii de achizilie public[: in temeiur art.7r arin. rit Argumentare: _

ut u acordului-cadru:
Cantitai6
qi unitate

de
niait6

Achizifionarea lucrdrilor de montarea
gi consolidarea rigolelor la drumul
public local L 209 s.tareuca-fahndufi

S.R.L.

,,$AHREVAR
1 Lucriri 202s88.r3 202s88.13 243105,76

(Informarea operatorilor economici impticatri in procedura de qtribuire (:rp^:r-deciziile grupului de lucru pentru achizilii sereqlizeazd tn conformitate cu prevederit" ori. s l al Legii nr. I3l din 3 iulie 201 5 privind achiziliite publice)
16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Factorii de evaluare

orului economic 1

lt-f -, r. o ,J::
v aroarea om olefta

Denumire factorul 1

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

Lncazulin care valoarea estimataffi
Tt:A.{rgal praglrile prevdzrfie ta art.2 alin. (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

Y 6 zile in cazul transmit@
electronice $ilsau faxn
D ll zile tn cazut
electronice gilsau faxn

ln cazul in care valoarea estimata@
sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (i) al

! I 1 zile in cazul transm@
electronice qilsau faxa



Legii nr. 13 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice qi/sau faxn

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULW IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. C ontractu I de achizilie / aco rd ul-cad ru incheiat :

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

iAu (DA/NU)

(indicalisuma cu TYA)

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptarc pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepftnd cazurile prevdzute de urt, 32 atin. (3) aiLegii nr, 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice ), precam qi cd tn cazul depunerii contestaliitor qi/sau reciepliondrii rapoartelor de
mon.itorizare, g.ceaste(t au fost examinute Ei solulionate.

Prin prexenta dare de seamd, grapul de lucra pentru achizilii conftrmd corectitudinea desfdgardrii procedurii de achiTilie,
fapt pentra care poartd rdspandere conform prmederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Ciorici Valeriu

,/:v
UJ

?{

Executor:E.Crij anovsc ll,ii- fu;{

'

, ir:':jx.:,r iiii iiiiL;i;:: :::t:::: ttttt;ii

Denumirea
opera'Pqlui

economrc 
,

.inti rifi itiit.
,i,,',,,,, .t, ar:.I , : lii

Cq capital
autohton/ ,

cu ilirttai,.
imlitra;;cidiei .

lri,,e oa,Fi.{,?t,
. , ,s'ti$ipl,r. ,:.,.

.a .:, ::'r:::i.:..i ::

NumIiul:.'
pi data
| 

=a':'::.aa:'.:.:::..p,o..pr!,Lq tului,
,/ac*ofd=*Ig$;;
=.= dti{l1ii1,,l.ii

ti.iiriiiiiii

'.: :': : t:: t ::t:::t: ::

Cod CPV 
'

Vatoanea d;tiff , :,:"fr''

,. *ir*"";0"-:
,',tblhfiiiiaie ': 1I,11., -

,, *u***.al r: 
: irii:!.ili

ffitriii*;i"i" i

,,,i/.acotdiiiffi'

,,,icFd'{u ' '
:.., 1,, : 

,

ffi
't{/#,

S.R.L.

,,$AHREVAR "
Cu capital
auto.trton

44

25.10.
2022

4s200000-9
202588.t3 243105,76

31.r2.2022















DAREA DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.13 din 24.10.2022

Date сч privire Ia autoritatea сопtrасtапtй:

Dепчmirеа atrtorititii contractante
Localltate Or.Durleýti, mun.Chiqinёu
lDN() 00760l009679
Adresa Or.Durlesti, str.Al. cel Bun, 13
Numаr de tеl|эlЬп 02258 35 69
Numйr de fax, 022 58 44 78
E-mail oficial durlestiprimarie(E gmail. соm
Adresa de internet www.durlesti.md
Реrsоапа de сопtасt(пumе, рrепumе, tеlфп,
e-maiI)

SaTan Еlеопоrа

Date сч рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬцirе:

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

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

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate Licitalie deschisё
Рrосеdurа de achlzi$ie repetatб (duоd caz) Nr:
t tput obiectului contractului de
achizitie/acorrl ului-саdrч

luсrёri

Obiectul achi:zi{iei achizitionarea de luсrйri de rераrаtiче а чпоr
sectoare de drum din str.Miron Costin gi str.-la
Codrilor or.Durle;ti mun.Chisinau

Uоd Urч 45200000-9
Ilxpunerea motivului/temeiului privind
alegerea рrос:еdчrii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd) _

Necesitйlile localitё}ii

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп саdrul
portalului gччеrпаmепtаl
lllww..п? l е п d е r. !|ov. md,)

Nr: 2106244S

Link-ul :https mtender. gov.md/tenders/ocds- ocds-
b3wdp 1 -MD-l66|77 I54 1 560
Data public бrii..29 .08.2022

Platforma de achizi{ii publice utilйati п achizitii.md;
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: --___-

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
@црd c,az)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicй пСаtаlоg electronic

sursа de fiпапtаrе пВugеt de stаЦ
VаIоаrеа estintatf, Qei, fdrd ТИ 1 800 000.00

Data solicitйrii сlаrifiсirilоr 2 sept 2022,08:54
Dепчmirеа ratorului есопоmiс

Рrimёriа or.Durleýti, muп. Chisinёu



Ехрuпеrеа sulэcintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Buna ziua, va rugаm sa publicati rechizitele Ьапсаrе

in чеdеrеа perfectarii garantiei рriп trапsfег la

contul autoritatii contractante, multumim anticipat.

Ехрчпеrеа sul]cinti а rйspunsului Вчпа ziча!!!Gагапtiа pentru оfегtа va fi emisa de
саtrе о banca соmеrсiаlа..

Data transmiterii 2 sept 2022,09:07
Data solicitirii clarificirilor 2 sept 2022,14:09
Dепчmirеа operatorului economic
Expunerea sчrэсiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

вчпё ziua!Ati indicat: vаlоаrеа еstimаtё fёrё wA
1 800 000 MDL, dаr Тп апчпtчl de раrtiсiраrе р. 8
- Vаlоаrеа estimativё totalй 2 000 000.00. Саrе
este чаlоагеа соrесtа?

Ехрчпеrеа sur:cinti а rйspunsului VаIоаrеа estimativa este de 1 800 000.00. Еrоаrеа
mecanica а fost corectata,Va multumim!l!

Data transmiterii 6 sept 2022,08:55

Modificiri ореrаtе iп documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care aufost operate modificdri)

Рiпi la tеrmепчI-Iimitй (data 04.10.202l, оrа 14:00), au depus oferta ofertan{i:

Informa{ii рriviпd ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

Rezumatul modifi сf, rilоr Documentatia de аtriьчirе
Publicate in BAP/altemijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

[Indica|i sursa utilizatd si data publicйrii]

Termen-limitii de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor prelurngit (duрй caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

Nr. Dепuшпirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SRL .,PU|LTUSK INVEST" 1014606001999 Nepotu Fiodor
2 SA,,Drunnuri Strйseni" l003б001 ||97l Isor Gonta

Dепчmirе
document

Denumirea ореrаtоrчlчi economic

SRL,, PULTUSK INVEST" ,,SA DRUMURI STRAýEM"

Рrорuпеrеа
tehnicё

prezentat preZentat

Рrорuпеrеа
гrпапсiаrй

prezentat preZentat

DUAE prezentat preZentat

Garan{ia

репtru
ofertб
(dupd c:az)

prezenИt prezentat



(Iпfоrmа|iа priviпd deпumirea dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdiса tп coпformitate cu сеriп|еlе diпdосumепtа|iа del atribuire si se уа соп3еmпа рriп: рrех,епtаl, перrеzепtаt, па соrеsрапdе (tп cazulсdпd dосumепtut afost рrеzепtаt, dar пч соrЪsрuпdесеriп|еlоr de caltficore1

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

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de
mаsurа

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

constructii
complete sau
parfiale 9i
lucrёri
publice

SRL,,PULTUSK
INVEST,,

2 з65 290.19

SA,,DRUMURI | 977 97з.06

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespllпderea cu сеriп|еlе de catфcare" si "Соrеsрuпdеrеа cu specфca|iile
tеhпiсе", Se Va СoпSеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-'' tпЪаzul песоrеsрuпЙеrii)

репtru elucida,rea uпот neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele sl;abilite in dосumепtа{iа de atribuire (inclusiv jъstifiсаrеа pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Ofertan{ii rеsр inqildescalifi ca{i:

Denumirea. ореrаtоrulчi есопоmiс Motivul respin gerii/descalifi cбrii

Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiесаrе lot

Justificarea deciziei de а пu atribuii inclusiv ре lofuri:

Сritеriul de аtriЬчirе aplicat:

Рrе{чl cel mai sсёizчt
(Iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe iпсlusiч de atribuire, se yor
iПdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

Data
solicitйrii

()реrаtоrчl economic Informa{ia solicitatй Rеzчmаtчl rйspunsului
ореrаtоrulцi economic



Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Dепчmirеа operatorului есопоmiс 1 Total

Denum rе factorul 1 Ponderea
Denum rе factorul n Ponderea

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

(Se va iпclusiv у;,gпtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre1
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

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

Motivul rееча[uirii ofertelor
Modificirile operate

in urmа ехашLiпiri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬчirе s_
а decis:

Atribuirea contractului de achizifie Inclus/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizifie publicё:

In temeiul art. 7_1 alin. lit

Argumentare:

Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

achizi|ii se reolize,ozd iп conformitote сч prevederile art. 37 ol Legii пr. 131 din 3 iuliе 2015 privind ochizi|iile
publice)

Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtчlчi:

iп cazul Тп care valoarea estimatё а contractului l l О аЬ Tn cazul transmiterii corrrttnicaП рrИ
este mai miсё dесбt pragurile рrечёzчtе la аrt. 2 | mijloace electronice gi/sau fax п

4

Dепumirеа
Iotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

cantitate
qi unitate

de mйsur5

Рrе{ul
inclusiv

(fпrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Luсrйri de
сопstruс}ii

complete sau

раr[iаlе 9i
1uсrёri
publice

SA,,DRUMURI
STRДýENI,,

m.р l977 973.06 l977 973.0б 2 37з 567.б8

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA,,DRUMUzu STRAýENI" t4.to.2o2z dorin.odovenco@ nouconst.md
SRL,,PULTUSK.,, t4.to.2022 cpultusk@gmail.com



alin. (3)al Legii пr. 1З1 din 3 iulie 2015 privind
achizi}iile publice

iп cazuliп carervaloarea estimata. БПБЕuБГ-
este еgаlё sau mai mаrе dесбt pragurile рrечёzчtе
la art. 2 alin. (З|)аl Legii пr. 1З1 din 3 iulie 2015
privind achiziliiIe publice

(Selecto|i tеrmепul de o|teptare respectat, Calculoreo tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 131 din з iutie 2015
privind achizi|iile publice, inclusiv о tеrmепеlоr de ogteptore, se efectueozd iп conformitote cu prevederile
T|TLULUl lV CaPitolul l (Calcularea Termenului) al Codutui Civil at Repubticii Moldova).

15 Сопtrасtшl de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Informa{ila privind achizi{ii publice dчrаьilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura_de achizi|ie publicd aufost aplicate'criterii de durabilitati si s-a iпсhеiаt
coпtract/cttпtracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬititаti)з

Ач fost aplicate criterii pentru achizitii publice dчrаЬ]lе (achizi}ii
verzi)?

Valoarea de achizi}ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor p,entru саrе ач fost aplicate criterij de durabjlitate
(leiMD):

соdчl cpv а] ]otullui/loturilor pentru care ач fost aplicate criterij de
durabilitate:

Denumire
а

operator
чlчi

есопоmiс

Iпtrерriп
derea:

Сч
capital

autrlhton/
(]u

capital
mixt/asoc

iс:rе/

Сч
ca;pital
strriin

Nчmirul
qi data

сопtrасtчlчil
асоrdчlчi-саdru

Cod СРV

Теr
mеп
de

чаlа
bilit
ate
al

cont
ract
чlui/
асоr
dulu

i-
саdr

ч

fёrё TVA inclusiv TVA

I977 97з.06 2 з7з 657.68

5



Рriп рrеzепtа

recep|ioпdrii

dy sеаmd, grupul de lacru declard cd tеrmепul de aqteptare репtrч tпcheierea
ior iпdiсаtе alost respectat (ехсерftпd cazurile рrечdzutе de й. зz itiп. (З) al Legii пr.131 diп 3 iulie 'I5 priviпd achizi|iile publice )l РrеСUm Ei сd iп cazul dерuпеrii conteiialiilor"qi/sau

lelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе si sоluУiопitе.

Рriп prezeпta de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопlirmi corectitadiпea desldsurdrii procedurii
de асhiфiе,fарt

сопduсdtоrul

_$аrап lJ

-О.

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:



DARE DE SEAMA

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

6642" s. Culrur iide S r.F
l 007t50l 009255
s. C]Lr.htrгeýtii de Sus,
0250:572Зб
0250:jl2зб

maLгa.ctthtt resti ides

Gаrпttгагi Vаlепtiпа, tе1.0696ЗбЗ00

+

п
п

Nr.05 din 20.|0.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

рrirпiiгiа cLr

2, Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп саrе au.fbst solicitate clarificйri)

Denumirea autoritйtii contractante

Nчmf,r de telefon
Numйr de fax

Adresa de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пuпле, рrепuп,tе, tеlфп, е-

Tipul procedurii de atribuire aplicate *сеrеrеа оfеrtеlоr de рrеluri пLicitalie deschisй
пАltеlе: [Iпdicatil

Рrосеdurа de achizitie rереtаtб (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului с|е achizitie/
acorduIui-cadru

вuпuгi + sегчiсii п Luсгйri п

Obiectul achizi{iei Mobilier, teIlttica informationala qi de calcul ,рйБ
dоtаrtэа LiceuIui Teoretic CLrhurestii de Srls. rl Flогеqti

Cod СРV з 9 l 00000-з
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proc е duri de с dl l i с it а yia de,s с h is d)
рrосеdurа de аtriьuirе (se va iпdiса diп ,aar"l
p ort a l ul u i guу еrп а mе пt а l у,ууу;. ttt t е п d e r, gol,. п t сl )

N г о с: d s - Ь 3 w dp l ; I\4 D:.1_ б "б_ + 4 4 *_ + 6Э_7_12

L i п k- u l : http s :fЦch i z it i i. rпd/rоlр ub l iclten бgу 1 2 1 9,6+7 ЦУ
Data pLrbl iсгrii 29.09.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй + achizitii.rnd; п e-licitatie.md; п yptender.md
+Da пNuрrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achizitii

publice а autoritй{ii contractante Link-r_rl сбtrе planLrl de achizilii prrblice publicat:
fi le :///С :/U sегs/hоrпе/Dоwп loads/olan u I -cle-ach i ziti i nrl f

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

Link-rrl:
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсогd-саdru пSistеm dinallic de achizilie +Lir:italie
еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап!аrе *Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; JSt Б€
ехtеrпе; пАltе surse:

Vаlоаrеа estimatй (lei,,fdrd ТVД) 7l 6(i28 lei

Localitate
IDNo
Аdrеsа

E-mail oficial



Data solicitйrii clarifi сйrilоr 29 sept 2022,14:42
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarilicare Documente obIigatorii

Buna ziau. solicitam sa excludeti са document
obligtoriu :Licenta de activitate, dеоаrесе Activitafiea
de соmеrt cu гidicata пu se licentiaza, Multumim
anticipat!

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Buna ziua. Am redactat iп anunt si documentatia
standart. Licenta de activitate se сеrе dupa caz si nu
este <rbligatorir.r

Data transmiterii 29 sept 2022,16 54
Data solicitirii clarifi сйrilоr l oct 2022, l 0:2 l
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de clarificare размер парт

все ,три вида парт имеют рzlзмер столешнрtцы
600*500?? указан размер только в одной позиции

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului bancile: Blat (suрrаfа{а bбncii) este identic in toate
tгеi variatrte 600х500 dоаr in derrumire este indlcat
inaltirnea diferita h:640mm, h=7 l 0mm, h:760mrп

Data transmiterii З oct2022,10 11

Data solicitirii clarifi cirilor 1 oct2022,10:24
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare количество крючков у парты

нужен один крючок к парте или два?
Ехрuпеrеа succinti а rispunsului Bancile tгеьLriе sй аiьй uп сuiеr
Data transmiterii З oct2022,10:|2

4. Modificйri operate iп documenta{ia de аtriЬuirе:

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

5. Рiпй la termenul-Iimiti (dataO7.10.2022, оrа 00:00), au depus оlЪrtа Lot I - 5 oferte; Lot II - 2
oferte; Lot IП- 2 oferte; Lot IV - 0 оfеrtе; Lot V -,3 oferte; Lot VI - 2 оfегtе:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijIоасеlоr de inlbrmare [IпdL:a!i sursq utilizatd .yi data publicdriiJ

[Iпdi,:аli пumdru.l de zileJТеrmеп-limitй de dерuпеrе si deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

Nr. Dепuпrirеа operatoruiui есопоmiс IDNo Asocia(iil
administratorii

1 AIVA_MOBILA SRL 020t50400l 7l4 vlаdimiг Вuhапе
2. Есо Build Сопstгr-rсt SRL 0l9t500020632 sачсепсо Аdriап
3. S,C. Апdгопi-Lех SRL 007t500043973 plйrnadeala sеrslrеl
4. MAGDA SRL 00215000l l546 Munteatlu Nicolae
5. Taticol SRL 0l5t500032374 Colac Tatiana
б. Inoxplus SRL 0l l t500039984 Dumitru Сочаlепсо
7. Nova Раrk Сопiрапу SRL 0l9t500055 l 79 plesca Mihail
8. А.G.МоЬgruр SRL 0l l 1107000655 саrоliпа panas
9. BTS PRO SRL 008ti00061565 Gnida



Denumire document
Dепчmirеа rаtоrului economic
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Documentele се constituie of'erta
(Se va сопSmпq рriп: рrеzепtаt, пе,оrеzепtаt, пц core

Ргорuпеrеа tehnici prezeпtat рrеzепt
at

prezeпtat preZeпtat Oferta пu а fost deschisй ре
ечаItlаге, deoarece oferta cl
ре locul l duрё рrе! nu а fo
rеsрiпsб sau descalificat5 9i
respectiv а fost desemnatй
ci;tigatoare

Рrорuпеrеа fiпаtrсiаrё preZeпtal рrеzепt
at

рrеzепtаt рrеzепtаt

DUAE prezeпtat рrеzепt
at

рrеZеп.tаl рrеzепtаl

Garanlia репtrч oferti
(dupd caz)

рrеZепtQt рrеzепt
at

рrеZепtаt рrеzепlаt

se уа сопsпlп.а
Documente de c:rlificare
lriп: рrеzепtаt, перrеzепt(ll, пu cores

Сеrеrе de participare рrеzепlаt prezeпta
t

prezeпlat prezeпtat ОfеПа rlu а fost deschisб ре
evaluare, deoarece oferta cl
ре locr"rl l dupl pre{ пu а fо
rеsрiпsй sau descalificatё 9i
respectiv а fost desemnat5
ciqtigёtoare

Declaralie privirld
valabilitatea ofertei

prezeп.tat рrеzепtа
t

рrеzепlаt рrеzеп|а|

Gаrапliа репtru ofer16 Ап

cuantum de l% din
suma ofertei йrй ТvА

рrеzеп.tаt рrеzепtа
t

рrеzепtаt prezeпtat

Specificalii tehnice рrеzеп.lаl. prezeпta
t

рrеZепlаt prezeпtal

Specifica{ii de рrе{
preZeпtal рrеzепtа

t
рrеzепtаt рrеzепtаt

DUAE рrеzепtаt рrеZепtа
t

рrеzепlа,t рrеzепtаt

Declaralie privind
confi rtпагеа identitati i

beneficiarilor efectivi gi

пеiпсаdrаrеа acestora in
situalia сопdаmпёrii

репtru participarea 1а

activitati ale unei
organizalii sau grupбri
criminale, pentru
corup!ie, fгаudi gi/sau

sрilаrе de barii

preZeпtat рrеzепtа
t

рrеzепtаl prezeпlal

Date dеsрrе оfеrtапt
preZeпtat рrеZепtа

t
preZeпtat prezeпtat

Сеrifi cat de iпrеgistrаге рrеzепtаt рrеzепtа
t

рrеzепl.аl, рrеZепtа|

,l
lл

оо

[*

репtru
clasat;i
fost

репtru
clasatii
fost



Ultimul rароft financiar рrеzепtаt рrеzепtа
t

prezeп.lat рrеzепtаt

Certificat privind lipsa
datoriilor

рrеzепtаl рrеzепtаt preZeпtat

Licenla de activitate рrеZепtаl рrеzепtа
t

рrеzепlаl рrеZепtаt

сifга rnedie de afaceri
anualб а ofertantului in
ultimii 3 ani trеьuiе si
fie minim egali cu
чаlоаrеа estimativi а
contractului

prezeп.tat prezeпta
t

prezeпtat рrеzепlаt

certificat de
conformitate а
produselor

рrеzепtаt рrеzепtа
t

рrеzепlаl рrеzепl,аt

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп сопfоrmitаtе cu сеriп!еlе diп
dосumеп.tа{iа de atribuire ;i se va сопsеmпа рriп: рrех,епtаl, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

7, Informalia privind corespunderea оfеrtеlоr cu сеriп(еIе solicitate:

Denumirea
lotului

Dепuпrirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Рrе{ul ofertei
(йг5 TVA)*

cantitate
si unitate

de mitsuri

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriпtеlе cle

calificare

Cores;lultdere:r
сu specificatiile

tehnice

Lot I Mobilier
gcolar, de Ьirоu gi

de Ьuсйtйriе

AIVA-MOBILA
SRL

324000 lei l lot + +

Есо Br_rild Сопstгuсt 325000 lei 1 lot оfеrtа пu а fost
deschisб репtru

evaIuare,
dеоаrесе оfегtа
clasatб ре locul
l duрй рrе! пu а

fost respinsё
Sau

descalificati qi

respectiv а fost
desetTnat1
cistisёtoare

oferta пu а fclst
deschisi репtru

evaluare,
dеоаrесе ofefta
clasatб рtэ locul
l duрё рге{ nu а
fost respittsй" sau
descalifir;atб ;i
respectiv а fclst

desemnatй
ci;tigёtoare,

S.C. Апdrопi-Lех 335804,17lei 1 lot

MAGDA SRL з61941,6'7 lei l lot

Taticol SRL 442560 lei l lot

Lot II Mese de
olel inox

Inoxplus SRL 8680 lei l lot + +

Nova Раrk Соmрапу
SRL

l8750 lei l lot oferta пu а fost
deschisб pentru
ечаluаrе,
dеоаrесе oferta
clasat5 ре locul
l drrpi ргеt nll а
fost геsрiпsй
Sau

descalificatб qi

respectiv а fost
desemnatё
cistigйtoare

oferta nu а fost
deschis5 репtгu
ечаluаrе,
deoareoe,эfеfilа
clasat6 ре lосul
1 dup5 рrеt ntl а
fost respirlsй. siаu

descalificatё E;i

respectiv а fol;t
desemnatli
cigtigйtoare

4



Lot III Mobilй
moale

А.G,МоЬgruр SRL 22000 lei l lot + +

S.C. Androrli-Lex 22ЗЗЗ,ЗЗ lei l lot oferta пu а fost
deschisб pentru
ечаluаrе,
dеоаrесе oferta

clasatб ре lосul
l duрё рrе! пu а
fost rеsрiпsб
SaLl

descalificati si
respectiv а fost
dеsеmпаtй
cistisбtoare

ofefta пu а fost
deschisi pentru
evaluare,
dеоаrесе rэfеfiа

clasat5 ре locul
l duрё рrrэt пu а
fost respinsi slau
descalificlatб si
respectiv а fol;t
desemпatii
cigtig5toare

Lot IV Mobil1
pentru cabinetul
medical

LotV
TeIevizoare
color

BTS PRO SRL 48499,20 lei l lot + +

Inoxplus SRL 50 71 В,75 lei 1 lot oferta пu а fost
deschis5 pentru
ечаluаrе,
dеоаrесе оfеrtа
clasatd ре locul
l duрб рrеt nu а
fost respinsй
SaLl

descalificat6 9i
respectiv а fost
desemnatй
cistigбtoare

оfеrtа пu а fost
deschis5 репtru
evaluare,
deoarece lэfеrtа
clasatй ре locrrl
1 dupб рrtэ{ пu а
fost respinsi sau
descalificrltй 9i
respectiv ll fos;t

desemnatii
ci;tigёtoa;:e

Nova Раrk Соmрапу
SRL

52З16,67 lei 1 lot

LotVI
Eclripamente gi
accesorii [т

BTS PRo S.R.L, l14992,90 lei 1 lot + +

Nova Раrk Соmрапу
SRL

l 1666l ,67 lei l lot oferta nu а fost
deschisб репtru
ечаluаrе,
dеоаrесе oferta
clasatй ре locul
1 dupё рrе{ nu а
fost respinsi
Sall
descalificatб 9i
respectiv а fost
desemnatё
cigtigйtoare

оfегtа пu а fost
deschisй pentru
ечаluаге,
dеоаrесе rlfеrtа
clasatб ре locul
l duрй рrtэ! nuL а
fost rеsрirrsй sаu
descalificat6;i
respectiv ir fosit
desemnatii
с?stigdtоаге

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se ча iпdica prelul ofertei Jiпаlе
(Iпformalia priviпd " CorespLtпderea сu сеriп!еlе de cali,ficare " qi " Соrеsрuпdеrеа сu specirtcaliile
tehпice " ,, Se vа сопSеmпа рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,, - " iп cazul пecorespuпtderi|i)

8. pentru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{ulчi апоrmаl de scй:zut) s-
а solicitat:

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрuпsului ореrаtоrului
economic

l0.10.2022 SRL AIVA MOBILA -Dесlаrа{iе privind
confi rmаrеа id entitйtii

Subsemnatul, Buhanet Vlarlimir
rерrеzепtапt imputernicit al
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beneficiarilor efectivi qi
пеiпсаdrаrеа acestora iп
situa{ii condarnnirii
репtru раrtiсiраrе Ia

activitйffi ale u,nei

organiza{ii;

-cifra medie cle аfасеrе
апuаli а ofertantului in
ultimii 3 ani;
-certificatul de
conformitate:r
produselor;

-Ultimul rароrt
fiпапсiаr.

SRL AIVA-Mobila
(de пum ir е а oper atorului
есопоmiс) in calitate de
ofertant/ofertant asociat
desemnat
cffqtigitor in cadrul procedurii
de achizilie publicй пr. ocds-
b3wd р 1 -MD -l б б 4 4 4 4 4 69'l :|2

din data 29/0912022, declar pe

рrорriа rйsрuпdеrе, sub
sanc{iunile aplicabile faptei de
fals in
acte publice, сй
benefi ciarul/benefi ciarii ef,ectivi
ai operatorului economic in
ultimii 5 ani пч
au fost condamna{i рriп
hоtirirе j udecйtoreascй
definitivй pentru раrtiсiраrеа la
activitй{i
ale unei organiza{ii sau grrrpiri
criminale, репtru corup{ie,
frаudй EVsau spilare de barni.

cifra medie anuala de afacere
constituie - 486260 lei;

Репtru pгofesionigti (indiferent de
fоrmа de оrgапizаrе sub саrе sunt
iriregistrati сum аr fi dаr
nelimitandLr-se la реrsоапеlе
_juridice), tеrmепuI de garantie este de
l ап de Ia data liчrагii.

А рrеzепtаt rароrtul fiпапсiаr ;репtгu
2021.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrului economic Motiyul respingerii/descalifi сйrii
S.C. Апdrопi-Lех SRL рrеt mаiогаt
Есо Build Сопstruсt SRL Ргеt паjоrаt
MAGDA SRL ргеt mаiогаt
TaticolSЮ Рrеt rrlа оrаt
Nova Park Соmрапу SRL Ргеt mа огаt

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Pentru fiecare lot +
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitiri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui oontractul ре loturi:
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11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut t
costul cel mai scйzut л
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atl,ibuire suпt aplicale m,аi multe criterii de atribuire, se vor

iпdica toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirесt loturilor afereпte)

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

(se va completa репtru lrlturile care aufost atribuite iп baza crilcriilor: c:el mai Ьuп raport calitcrte-

pret sau cel mai Ьuп raprlrt calilate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tп cazul iп care фrtеlе aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаluйrii оfеrtеlоr
Modificйrile ореrаtе

14. tп чrmа ехаmiпiriо evaluirii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de аtriЬu,irе s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Дпulаrеа procedurii de achizilie publicй:Lot IV Mobila репtrч cabinetul medical

iп temeiul art.7| alin. 1 lit а

Аrgumепtаrе: Din cauza сй nu а fost dерusй nici о оfеrtй.

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic l Total

Denum rе factorul 1 Ponderea

Denum rе factorul п Ponderea
Denumirea operatorului economic п Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Dепumiгеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

IЭrе{чl unitar
(fйrй ТYА)

Рrе{ul total
(fПrй ТVА)

Pre(uJltotal
(inclusiv Т'Vl\)

Lot I Mobilier
gсоlаr, de Ьirоu
si de Ьuсitйriе

AIVA-
MoBlLA SRL

1 lot 3,14000.0 324000,0 3 88800,t)

Lot II Mese de
olel irrox

Inoxpltrs SRL l lot 8(i80,0 8680,0 l 04l6,0

Lot lII Mobiln
moale

А.G.МоЬgruр
Sю

l lot 2:Z000.0 22000,0 26400,0

Lot V
Televizoare
соlоr

BTS PRO SRL 1 lot 48499,2 4в499,2 5 8 199,04

Lot VI
EcliipalTente qi

accesorii IT

BTS PRo
S.R.L.

l lot 1|4992.9 1l4992,9 137991,48
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15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre decizijile grupului de luсru pentru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

AIVA-MOBILA SRL lз 0.2022 e-mail
Есо Build Сопstгuсt SRL lз 0.2022 e-mail
S.C. Апdгопi-Lех SRL lз 0.2022 e-mail
MAGDA SRL lз 0.20r|.2 e-mail
Taticol SRL lз 0.20',2 e-mail
Inoxplus SRL lз 0.202|2 e-пlail
Nova Park Cornparry SRL lз 0.20r!.2 e-mail
А.G.МоЬgruр SRL lз 0.20r\2 e-mail
BTS PRO SRL lз 0.20r|.2 e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali tп procedura de atribuire despre deciziile grup,lllui de
lucru репtru achizilii se realizeazd iп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 3 l al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l5 privind achizi|iile publice)

16. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului:

+ б zile iп cazul trarrsmiteгii comLrnicdrii рriп
n-riiloace еlесtгоrliсе si/sau fах п
[] l l zile iп cazul netransmiterii comunicбrii рriп
nriiloace electгot-tice si/sau fax п

[] lб zile in cazuI netraIlsmiterii comunicбrii prirr
nrijloace е|есtгоtliсе si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de aqteptare respectat. Calcularect tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3.! diп 3
iulie 2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmеп.еlоr de aqteptare, se еfесtuеаzd iп сопfоl,milаtе
сu prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Rellublicii
Moldova).

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

It-t cazul in саrе чаlоаrеа estimatd а contractului este
rnai nricб decAt рrаgurilе prevdzute Ia art. 2 alin. (З)
alLegiinr. lЗl din 3 iulie 2015 privind achiziliile

n cazul in саrе чаlоаrеа estirnatй а contгactultti este
egali sau mai mаrе decAt рrаgurilе рrечйzutе la art.2
alin. (3) al Legiinr. 1З1 din З iulie 20l5 privind
achizitiile publice

[] 1 1 zile iп саzшl transmiterii comunicбrii рriп
rniiloace е|есtrопiсе si/sau fax п

Denumirea
operatorului

economic

Iпtrерriп
dеrеа:

Сu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iеrе/
Сu

capital
strйiп

Numйrul
qi data

contractului/
асоrdului-

саdru

Cod СРV

\/аlоаrеа contractului

Теrm,еп de
valabilitate al
contractuluri/a

соrdului-
cad rч

frri ТVА inclusiv
тчА

AIVA-MOBILA
S.R.L.

46 20,10.2
022

з9 l 00000-:i з24000,0 3 88800,0
з|.l2,201z2

INoXPLUS
S.R.L.

47 20.|0.2
022

39 l 00000_:i
8680.0 l 0416.0

з1.1z.2022

А.G. МоЬgruр
S.R,L.

48 20.10.2
022

з 9 l 00000-:i
22000,0 26400,0

з|.12.20,.22

BTS Рrо S.R.L.
49 20.10.2

022
39 l 00000-:i |6з492,1 l 96 l 90,52 зl,12,20.22
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дu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

verzi)?

(iпdicayi sumа сu ТVД)
vаlоаrеа de achizi{ie cu ТvА din сопtrасt/ contracte а

lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codut Срv al lotului/loturilor репtru care аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut +

costul cel mаi scdzut з

Cel mai Ьuп raport calitate,pre| а

Cel mai Ьuп raport calitate-ctlst о

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе аu fost

aplicate criterii de durabilitate:

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаtd se completeazd cloar iп

cazul tп iori lo proredura de'achiziyie рuьliсii. au.fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпс,hеiаt

сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi puitru 
"orn 

aufost aplicate criterii de durabilitate)z

рriп рrеzепtа clare cle sеаmd, gruрul de luсrч cleclпrd cii tеrmепul cle o;teptare репtrа iпсhеiеrеа

coпtractulai/coпtractelor inclicate a.|bst respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute с!е ort, 32 аliп, (,1) al Legii

пr. 131 сIiп з iulie 2015 priviпa aiпiziyirb publice ), рrесum qi сd tп cazul сlерuпеrii coпlestali'ilor qi/sau

receplioпdrii rapoortelor cle moпitorizare, aceastea au.|bst ехаmiпаtе;i solulioпate,

Рriп рrеzепtа clare de seamci, grupul cle luсru репtrч ac:ltizi|ii сопfirmd соrесtitudiпеп desfisurdrii procedurii

de aihizЦie, fapt репtrч core poartii rdspuпdere софоrm prevederilor legale iп vigoare,

Сопсluсdtоrul gruрului cle luсru репtru acltizi|ii:

Luoan vаlеriu

Q,{umе, Рrепumе)
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DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

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

Nr. 13 din 18 octombrie 2О22

tr

п

Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtd:

consiliul raional cahulDепumiгеа autoritй{ii contractante
mun. Cahul
1007601010297
mun. Cahul, str. Рiа!ц!
0299lз|4||Numir de telefon

Numir de fax
achizitiicrcйulE-mail oficial
Cahul.rndAdresa de internet
Olteanu Nicolae, 0299 12844l.

achizitiicrcahul
Р.rrо"r" de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

2. Date сч privire la procedura de alribuire:

3. clarфcdri рriчiпd dосumепtа|iа de atribuire:

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

TФt рrосеdчrii de аtriЬчirе aplicate ;aе*.." of.rtпr de рrе{чri пLicitatie deschisё
п А ltele, ГTndicatil

P."..d.r*T; achizi{ie repetatil (duрd caz\ N

Ttpr' obt.ctului сопtrасtчlui de achizi{ie/
_ л л -,l,,l,, i-п q rI rlr

Bunuri п servicii tr Lчсrаrr tr

@ а acoperiqului la Centrul de

SlпltаtеСrihапаVесЦObiectul achizi{iei

Cod СРV 452оо000-9

Е*р"**" motivuluiltemeiului privind
aleserea procedurii de аtri!ццg---
Pro.edr." dЙtriЬчirе (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl

www,mlецdе!,g2у,m!0

осds-ЬЗwdр1-MD-].664261767З25
ffi mtender. gov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MD-16642
Data public бrii 2'7,09.2022

,"}rйltti--d: п e-licitatie.md; п yptender,md
Platforma de achizi{ii publice utilizati

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de

achizi{ii publice а autoriti{ii contractante

пDа BNu
Ltnk-rt' catre pranul de achizilii publice publicat:

https ://cahul.md/category/achizitii-publice/plan-
achizitii/
Data:Д"uпt Се inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz)
Link-ul:
.A*rd*"d*-BSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicfl BCatalog electronic

гйпiсi qi instrumente,specifice de аtriьчirе
(duрd caz)
Sursа de fiпап{аrе пВugеt de stat; пtsugеt UNАМ; trбugеt ul\rrD;

nSurse externe; aBlget local: I lпdicati]

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrdltЩ 479 163,84 lei

l-Lrl\ \,
А rIrрsя

0299122058

е-mаil)



Data solicitirii с]qц!fig!$!оr
De""mtr.a@
Ш,хрчrrеrеа succinti а solicitirii de

succinti а rf,qрцдýglg!

Data transmiterii

4. ModiJicdri operate iп dосumепtа|iа de atribuire:

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

Рапd la tеrmепu\-\imitd (12 oct 2022, 14:00), пч afost dерusd пiсi о оfеПо::

6. Iпfоrmа|ii priviпd ofertele depuse si dосumепtеlе de calilicare si аfеrепtе DIIлЕ prezeпtate de cdtre

operatorii есопоmiсi:

Rezumatul modificf, rilor
Йdlrr|l *^Йtilizatd si data publicdrii]

Р"ЬГ*аt. in BAP/alte mijloacelor de

[Iпdicali пumdrul de zile]T.rrrre.*tЙiti de depunere qi deschidere а

оfеrtеlог prelu

Asocia{ii/
administratoriiDелrmir"а ореrаtоrului есопоmiс

lчi economic

Dепumirе document

босчmепtеlе се constituie oferta

Dосцmепtе de calificare
Se vа сопsеmпа рriп:

DUAE - Documentul
Unic de Achizilii
European, aprobat рriп
ordinul Ministerului
Finantelor M.7212020

Devizele пr. 3,5,7).

Garanfia pentru oferta
2о/о-еm\sбdеоЬапсЁ
Comercial6, acreditatй iп

Declara|ie privind
valabilitatea ofertei - 60
zile



Declmafie privind
experienta similarё,
сопfоrm pct.40 din
documentatia standard
pentru rcalizarea
achiziliilor publice de

luсrlri.
Declaratie privind
dotёrile specifice ,

utilajul qi echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzбtoare а
contractului
Declaratie privind
personalul de specialitate
propus pentru
implementarea
contractului
Aviz pentru participare la
licitaliile publice de

luсrйri din domeniul
constructiilor qi

instalatiilor. drumuri;
Cifra de afaceri апuаlй,
neTioada anului 2021

сifrа de afaceri medie
anual1, perioada ultimii 3

ani
certificat de
conformitate ale
principalelor materialele
utilizate (beton, ciment,
Ьоrdurй, tigй metalicё
etc-')

Lichiditatea generalб
(nivelul minim de

lichiditate пu mai mic de
,l 100/"\

Cerinle suplimentare
obl i gatorii(confi rmаrеа
vizitei)
certiгrcat de atestare
tehnico - profesionalё
(diriginte de gantier-
constructii rutiere)
Dovada inregistrёrii
persoanei juridice, in
conformitate cu
prevederile legale din

}ara iп care ofertantul
este stabilit



Declaralia privind
сопfirmаrеа
beneficiarilor efectivi 9i
neincadrarea acestora in
situalia condamnйrii
pentru participaTea la
activitili аlе unei
organiza}ii sau gruрбri
criminale, pentru
coruptie, frаudй Ei sau

certificat de efectuare
sistematicё а plйtii
impozitelor,
corrtribuliilor eliberat de

Inspectoratul Fiscal
Original - Eliberat de

serviciul Fiscal de stat
valabil confiTmat prin
aplicarea semnlturii
electronice Obligatoriu.
Recomandбri la
Contractele prezentate
pentru demonstrarea
luсrйrilоr similare
executate iп ultimii 3 ani
(2018-2021) - cel putin 3

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп

dосumепtа|iа de atribuire si se ча сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul

сdпd dосumепtul afost prizeпtat, dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сч сеriп|еlе de'calificare" si "Corespuпderea cu specifica|iile

tеhпiсе'' , Se ча ,onrr*no рriп: ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" ifl cazul песоrеsрuпdеrii)

Iпfоrmа|iа priviпd corespuпderea ofertelor сu сеriп|еlе solicitate:

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Соrеsрчпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Dепчmirеа
operatorului

economic

Denumirea
lotului
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8. Репtrч elucidarea uпоr пeclaritdli sau сопfirmаrеа uпоr dаtе рriчiпd соrеsрuпdеrеа ofertei cu

сеriп|еlе stabilite tп dосumепtаliа de atrib"uire (iпclusiv justфcarea prelului апоrmаl de scdzut) s_a

solicitat:

pentru fiесаrе lot в
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile в
дii. ri*itai privind пчmаrd de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdicolil

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul pe loturi: _este un obiect integru

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut в
Costul cel mai scйzut в
Cel mai bun rароrt calitate-pret п

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

12. Iпfоrmа|iа priviпdfactorii de еvаIuоrе aplicali:

(Se va completa репtrч loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pretr

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

1 3. Rееvаluаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modifictrrile operate

14. iп urmа ехаmiпdri, evaludrii qi compardrii ofertelor depuse tп cadrul procedurii de atribuire s'a

dесъ:

Мо tivul respin gеriildеýýqЦЦФrii

10. Modalitatea de еvаluаrе а ofertelor:

yаlоаrеа din ofertiFactorii de ечаlчаrе

Derrumirea operatorului economic 1

Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul n

Atribuirea contractului de achizi blicй/acordului-cadru :

Рrе{ul unitar
(fаrП ТVА)

Cantitate qi

unitate de
mйsчrf,

Denumirea
operatorului

economic

Anularea procedurii de achizilie publicё: se aplicё



Argumentare: А fost anulat ре motiv сб nu а participat nici un operator economic.
Temei art.7l alin. (1) lit а) пu а fost depusй nici о оfеrtй;

15, Iпformarea operatorilor есопоmiсi despre deciziile grupului de luсru репtru achizi|ii:

Dепumirеа operatorului
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3l al Legii пr. ] 3l diп 3 iulie
20 1 5 priviпd achiziyiile publice).

16. Теrmепul de aqteptare репtru tпсhеiеrеа сопtrасtаlui:

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzdiп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

18. Iпfоrmа|iа priviпd achizi|ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпcheiat
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este mai miсб decit pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

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

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii nT. 131 din
З iulie 2015 privind achizitiile publice

П l l zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

1 7. Сопtrасt uI de ach izi|idacordul-cadr u tпcheiat:

Denumirea
ореrаtоrчlчi

economic

Iпtrерriпdеr
еа:

Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asocier
е/

Cu capital
strйiп

Nчmirчl
qi data

сопtrасtчIчi/
асоrdчlчi-саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlчi
/асоrdчlчi-

саdru

Аu fost aplicate сritеrii репtrч achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)?

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/Ioturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Соdцl СРV al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

йri ТVА inclusiv
тчА

6



Рrе!чl cel mai scбzut п

costul cel mai sctrzut в

Cel mai Ьчп raport caliИte-pret п

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru tпcheierea

coпtractuluVcoпtractelor iпdicate oцort,"iprctat (ехсерtdпd cazarile prevdzute de art, 32 аliп, (3) al Legii пr,

131 diП з iulie 2015 priviПd achizi|iile publice ), рrесum si сd t'П cazul depuпerii coпtesta|iilor qVsau

recep|ioпdrii rapoartelir de moпitorizare,iceastea aufost ехаmiпаtе si sоlu|iопаtе,

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсrч репtrч achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdgurdrii procedurii

de achizi|ie,fapt репtr.ч "ori 
ioorta rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,

Сопdцсйtоrul grupului de lчсru pentru

},/,"

(Numе, Рrепumе)

рчФ

criteriul de аtriьчirе pentru lоtчlлоtчrilе репtrч саrе ач fost

aplicate criterii de durabilitate:
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 1 din 25 octombrie 2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Copăceni 
Localitate s. Copăceni 
IDNO 1007601002256 
Adresa s. Copăceni 
Număr de telefon 0262 30 3 25  
Număr de fax 0262 30 3 25 
E-mail oficial  primariacopaceni@gmail.com  
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

GOJINEVSCHI Vitalie, 0674 91 080, 
primariacopaceni@gmail.com  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări � 

Obiectul achiziției Lucrări de modernizare a Casei de cultură din 
Copăceni 

Cod CPV 45453000-7 
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-1662449804563 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662449804563?tab=contract-notice  
Data publicării: 06 septembrie 2022 

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

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

� Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
Autoritatea nu dispune de pagină web 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: transmis către AAP la 05 septembrie 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: Fondul Național de 
Dezvoltare Regională 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 168 770,00 lei 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  06 septembrie 2022 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP nu permite vizualizarea acestei 

informații 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare S-a solicitat descrierea condițiilor de lucru și 

temperatura în încăperi pentru efectuarea lucrărilor 
calitative de finisare. 

Expunerea succintă a răspunsului  S-a informat că lucrările de finisare, urmează a fi 
efectuate în perioada lunilor martie - aprilie, pentru 
asigurarea calității. 

Data transmiterii 07 septembrie 2022 

 

Data solicitării clarificărilor  14 septembrie 2022 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP nu permite vizualizarea acestei 

informații 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare S-a solicitat clarificări referitor la poziția 5 CF53B, 

și anume: punem k=4 și volumul îl punem cu - 
223,80 

Expunerea succintă a răspunsului  S-a informat că se aplică un strat de amestec uscat 
cu grosimea de 1mm la suprafața 223,80. 

Data transmiterii 15 septembrie 2022 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 27 septembrie 2022, ora 14:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. DATACONS SERVICE S.R.L. 1012605001057 BADAN Igor/ BADAN Igor 
2. VIC DAR COM S.R.L. 1022600023727 

SIA RSAP nu permite vizualizarea 
acestei informații 

3. S.R.L. RENIUR - CONS 1008600012730 
SIA RSAP nu permite vizualizarea 
acestei informații 

4. EUROGRUPSTIM S.R.L. 1014600036168 
ROTARI Gheorghe/ ROTARI 
Gheorghe 

5. OLBI COM S.R.L 1016600011659 
SIA RSAP nu permite vizualizarea 
acestei informații 

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

Denumirea operatorului economic 
DATACONS 

SERVICE 
S.R.L. 

VIC DAR 
COM S.R.L. 

S.R.L. 
RENIUR - 

CONS 

EUROGRUPSTIM 
S.R.L. 

OLBI COM 
S.R.L 

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

Cerere de 
participare 

Prezentat  Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

DUAE Prezentat  Neprezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 
Oferta tehnică Prezentat  Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 
Oferta financiară Prezentat  Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 
Garanția pentru 
ofertă 

Prezentat  Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Grafic de  executare 
a lucrărilor 

Prezentat  Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

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

Declarație privind 
valabilitatea ofertei Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Declarație privind 
experiența similară 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

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

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

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

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

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

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Informație privind 
asocierea 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Avizul pentru 
participare la 
licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor, 
inclusiv: Construcții 
civile 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Dovada înregistrării 
persoanei juridice, 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 



4 
 

în conformitate cu 
prevederile legale 
din ţara în care 
ofertantul este 
stabilit 
Ultimul raport 
financiar, anul 2021 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Lichiditate generală, 
anul 2021 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Certificat privind 
lipsa sau existența 
restanțelor la BPN 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Certificatul de 
atestare a 
dirigintelui de 
șantier propus, în 
domeniul 
„Construcții civile, 
industrial și 
agrozootehnice” 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

Acte privind 
certificarea 
produsele pentru 
construcții 

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
modernizare 
a Casei de 
cultură din 
Copăceni 

DATACONS 
SERVICE S.R.L. 

1 606 481,46 1 proiect + + 

VIC DAR COM 
S.R.L. 

1 643 099,23 1 proiect - - 

S.R.L. RENIUR - 
CONS 

1 698 049,34 1 proiect - - 

EUROGRUPSTIM 
S.R.L. 

1 774 594,46 1 proiect - - 

OLBI COM S.R.L 2 164 724,71 1 proiect - - 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

29.29.2022 DATACONS SERVICE S-a solicita justificarea S-au prezentat actele lipsă și s-a 
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S.R.L. ofertei anormal de scăzute 
și prezentarea actelor 
confirmatorii care 
demonstrează legătura 
dirigintelui de șantier cu 
operatorul economic 
(ordin de angajare, 
contract individual de 
muncă, contract de 
prestări servicii, ect.). 

justificat oferta anormal de scăzută 
prin diminuarea salariului per oră, cu 
respectarea legislației în vigoare, 
diminuarea cheltuielilor de regie și de 
transport, și obținerea de contracte 
avantajoase cu furnizorii de materiale 
de construcție .  

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
modernizare a Casei 
de cultură din 
Copăceni 

DATACONS 
SERVICE 
S.R.L. 

1 proiect 1 606 481,46 1 606 481,46 1 927 777,75 

 
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  

DATACONS SERVICE S.R.L. 06 octombrie 2022 SIA RSAP/ e-mail 
VIC DAR COM S.R.L. 06 octombrie 2022 SIA RSAP/ e-mail 
S.R.L. RENIUR - CONS 06 octombrie 2022 SIA RSAP/ e-mail 
EUROGRUPSTIM S.R.L. 06 octombrie 2022 SIA RSAP/ e-mail 
OLBI COM S.R.L 06 octombrie 2022 SIA RSAP/ e-mail 

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

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea Întreprinder Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen de 
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operatorului  
economic 

ea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

și data 
contractului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

valabilitate 
al 

contractului/
acordului-

cadru 

DATACONS 
SERVICE 

S.R.L. 

Cu capital 
autohton 

50 24.10.22 
45400000

-1 
1 606 481,46 1 927 777,75 30.04.2023 

 

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

 

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

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: 
 
                             GOJINEVSCHI Vitalie                                   ____________________ 

(Nume, Prenume)                           (Semnătura) 
 

L.Ș. 
 































DARE DE SEAMA

dc аtriЬuirс а contгactt"tlrri dc achizilii prrhlicc
dc irlchcicre а асогсiulLri-саdгu
de аIrulаге а рrосеduгii de аtriЬuiге

Nr.l0 din 2б qctombrie 2022

l. Date сu privire la autoritatea contractanti:

l
L]

п

Dепumirеа autoritйtii contractante l)riпrаriа оrаýului Do l

Localitate or.Donduýet-li
IDNo l 00760 l 006793
Аdrеsа or.Donduýeni. str.Independentei, 49

Nчmйr de telefon (0251)?:??:0]
j02t !)ц9{1Nчmйr de fax

E-mail oficial l

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепllmе, tеlе.fоп,

e-mail)

padnevici Alina
0795493з2

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate пСеrеrеа оtЪrtеlоr de рrеluri lt.icitalie d
nAltele: llпclic,atil

Рrосеdurа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr:---
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Вuпuri L.l Servicii г.l LuсrДгi
I

Obiectul achizi{iei Iixt iпdсrаu. rес,()п,\lплL,| iet .si mоdаrпi:urаа .si

cle ulimепtеtге L,ч uрu tt tlr.[)tlпсlu.sапi. ()hiact

litayltt l'l(rcpatul)
Cod СРV 45200000-9 Luсrйri de construclii соmрlс

рзLв_]9*ýЦц9Ццi-pф]ц. _ _
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licila|ia
deschisd)

('оп|Ьrm Lagii пr.l3 l '2()l5 рririпсl (

1ltthl iс,е, l,ultlut,aч а.sl itttttlti tt,sс,t,l,iс,i i ltlt, t lа,

1lt,ctgttl ,\()() ()()() lai, ilu.rr7 ,tc, t,c,пtttt,c,t| lttl
ohic,c,lul ac,hi:itiai sc ula.slci ч /i lttc,t,tit,i.

Procedura de atribuire (se уа iпdiса diп cadrul
portalului gччаrпапlепlаl
lt,ll:yt,. ttl l е п cl е r. gtly. m d I

N11 o9ds-b3wdp l ;MD- l бб4 | 76966З98
Link-ul: htФrllшlg:псlgт,gQу.шdltr:цdgгl
b3wdp l -МГ)- I бб-l l 76966j98?tаЬ,сопtrасt-

I}tqэцЦ j,. ау \j ; | 6 
.{:l !,2 Q22

platforma de achizitii рчьliсе utilizatй achizitii.rTld: п c-licitatie.md: l vptcndcr

Рrосеdчrа а fost iпсlusй in planul de
achizilii publice а autoritй{ii contractante

пDа:Ntt
Link-Lrl саtrс рlапul dc achizilii pLrblicc pLrb

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupa c,az) [)ata:---
Link-ul:---
llдсоrсl-сасlrtr rlsiчtсlll dinarllic il,-, а

гlLicitalic еlссtгопiса i l('ataltlg сlесtгопiс
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dutэd caz)

2. Date сu privire la рrосеdчrа <le atribuire:

:sch isir

r.ylt,itlltl ttl

2()l- l3

)lclt,)iittl

(lL,lll:illi
С/)r i,!t,],\ /с'

tlltttl сч

цs ,1,o,1i1

t-tlt,,lic с

nltl

llicar:

ch ii itic

l



lB"get dЪ ,иц 
"В"gЪi-СЫДЙ: 

Бt]ug"t ('Nr\s:
г:Sursе ехtеrпе; пАltе surse:_ tЦДцLt

Vаlоаrеа estimatй (l e i, lcirti'I'I',1 1 ] 399.1670,0

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va ctlmpleta iп cazul iп care au./b.st solicitate 9!ari/icdri)

4. Modificйri operate iп documentafia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care au./cl,s| operale mocli/ic,ari)

t
I

l l п cl i с, u 1 i .\ u l,,\, u u l i l i : cl t ci .y i cl u t u 
1 
l u h l i с. ci t. i i l

Ilпdicali пumdrul de zile/

5. Рiпй Ia termenul-Iimitй (data l3.10.2022, оrа 09:00), ач depus oferta 02 tlfcrtanti:

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic I DNO Asociatii/

l 0l l 6000420_56
administratorii+..

J'ugLri RLrslan
l24 | I]аdrаjап Vladimir

б. lnformafii privind ofertele depuse;i documentete de calificare;i aferente DLrдF. prezcnt,itlc
de сйtrе operatorii economici:

Dепumirе document
Dепumirеа operatorului economic

Prosperus Cons
SRL

()регаtоr i ()рсrаttlr ()рсгltt

cctltlotltic2 ccotltlItlicj cc()l]()l]l

е

Docume
)а сопsеmпа рriп:

п tele се constituie oferta
lrezeпlal, перrеzепlаl, пu соrе,уоuпdе )

Рrорuпеrеа tehnicй рrеZепlаl
Рrорuпеrеа fiпапсiаrё рrе:епlаl
DUлЕ рrеzепlаl
Garanfia pentru oferta
(duрd caz)

рrсZепlаl

Se
Documente de calificare

vа сопSеmпа рriп: рrеzепtаl, перrеzепlаl. пu c,ore l псlс
Certificat de inregistr.
а intreprinderii

рrеZепlаl

|)га:а пlч l
-| --

сегtifiсаt de atribuire
cont Ьапсаr

Nr.

() l,

ic it

Data solicitйrii сlаrifi сйrilоr
Dепumirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйsрчпsulчi
Data transmiterii

Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (durэa с
Termen-limitй de depunere si deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz

Prosperus-Cons SRL
Рrimаtеrах Nord SRL

Sursа de fiпап{аrе

,]

-.-l

]



,_, l

i

,-4

, "- 
i

l

,/

certificat de егесtuаrе

sistematicй а plйlii
impozitelor,
сопtгiЬutii

prezeпlal

Fоrйulаrul ofertei prezeпlal

Declaralie privirrd
valabilitatea ofertei

рrс:епlul

Garantie pt ofert1, 1О% prezeпtat

Fоrmulаr DUAE рrеzепlаl
Graficul de executare
а luсrйrilоr

preZeпtat

Declara{ie privind
exoerienta similara

рrсZепlаl

Declaralie - lista
principalelor lucrйri
executate in ultimul
an de activitate _

prezeпtat

Declara!ie -dotбri
specifice, utilaj qi

echipament necesar pt

indeplinirea
corespunzЁtoare а

contractului _

рrеZепlчl

Declaralie privind
personalul de

specialitate propus pt

implementarea
contractului

рrеZепlаl

lviz pt раПiсiраrе la
licitaliile publice de

lucrйri in domeniul
construcliilor

рrеZепlаl

-.,,1/,l
l

]

l

l

,l

l

(Лп|ЬrпlаУiсt 1lriчiпd сlепчпlirеч cJtlcumeпteltlr рt,еzепlulе.\е у,tt inclic'tt iп с,опftlrпtilttlс c,tt c,ct'ittlclt,,i'itt

cJoc,utlleпltt!ict clc alribuire;i лrс t,rt L,()пSеll1пц jlt,iп; prezetttut, перrеzепtсtt, tllt сOrеsрltпtlе (itt c,tt"t,l

с,апd dtlсuп,tепlul а |ilst 1rroron'r,', clctr пt,t с,оrе,slлuпсlесаriп!еlоr cle c,ali/ic,ure))

,1.1nforma{iaprivindcorespundereaofertelorcucerin{elesolicitate:

Corespunderea
сч cerin{ele de

calificare

Соrсsрчr
cu specifi

tehni
Denumirca

lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Рrе(ul
ofertei
(fЕrа

'ГVа;l,

cantitate
si unitate

dc
mйsurй

Extiпderea,
recoпstructia
si mоdеrпiz
sist. de uliпl,

L,ll ара u
оr.DопrJusепi,
Obiect
20l7 l3. El.

IV

Prosperus Cons
SRL J

lJz
',).
оо
сt.t(a)

o,1
и)ю
сa

l,uсrйri }

l

rсsрчпtlс t,ca

specificir 1iilc
tehnicc

r

}



l
* iп cazul utilizdrii licitctliei elec,ll,tltlic,e,s,e l,ч iпсliссt 1lt.elul tl/at.tei,/iпulc
(Iпfоrmа{iа priviпd "('ore,s;|lttllclerea 

ct,t с,еriп!еlе cle'cali/icare" .yi "('rlre.s:pttпclcre(l .l.Lчpeci/ic,cttiilatеhпiс,е" , ,\,е vа (,оп,\еll111u |lt,itt. .. - " itl c,azul ,,,,rn.r,7runrlurii .s,i 7lriп ,,-" iп c,ct:ttl пac,rlt.c.s,7ltttlclet.itl

8, Репtru elucidarea uпоr neclaritili sau сопfirmаrеа uпоr ctate privind corespunderea rll.cr.(ciсu cerinfele stabilite in documenta{ia tte аtriьuirе (inclusiv justificarea pre{utui апоrпtitl dt,scйzut) s-a solicitat:

Rezumatul rйsрчпsului
ореrаtоrчlчi есопоmiс

"]

9. Ofertan{ii respinqi/descaIifica{i:

___ __.]Ц_о_!iч u l res pi п g,erii/d esca t ifi сЙ
|)rсtul оlёrtеi s-a dovedit а ll nlai lliire

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtru flесаrе lot п
репtru nrai muIte loturi cunrttlate г;

Репtгu toate loturilc l
Alte limitari privind пumйrul de loturi саrе pot fl

Justificarea deciziei de а nu atribui conlractul ре

l l. CriteriuI de atribuire aplicat:

Рrеlul cel nrai scйzut I
costul cel mai scйzut п
CeI mai bun rароrt calitate_pre1 п 'l
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп c,adrul proc,eclurii de utribuire.\uпl up|ic,ate пtаi пlultе c,riterii cJa ulrihttira, l,ciпdiс,а ltlule crileriile clc atribuire uplic,ale ;i сlепumirеа lrltttrilrlr сt/Ьrепtа)

l2. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplicafi:

.yau cel mai htlп raporl c.alilale-c,tl.s,|1

vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calctllat
]'tltal

'Гоtаl

lЗ. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care

atribuite acelLriaEi оГеrtапt: l lпctic,uti l
loturi:

i
]

]

.._]

ОрегаtоrчI есопоmiс Iпfоrmа{iа solicitatй

.Цедцrпl_.sа rреrаtо rч l u i e.nn о- i с
Primaterax Nord SRL

Factorii de ечаluаrе
Dепurпirеа ореrаtоrului ecot-lcltllic I

Dепumirе fbctorul l Ропdсгеа
Dепuпlirс f'асtоru| n

Denumirea operatorului есопоmБ n
Dепumirе factorul l
Denumire factorul n

ofe r l е l е аu .fos t re еvаluаt е re ре ta l )



Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

/ 14, in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраrйrii оlъrtеlоr clepuse iп cacirul рrосесlчrii<lе atl,ibtrircs-a decis:

дtгi bLri rса contractttl rri dc ас h izi t ic publ i са/асоrd u l ui -сасlгtt :

Dепчmirеа
lotului

- Extlrdere",
rec,tlпslrucyia ;i
moderпizarea
sistemului de
аlimепtаrе сu

арd.а
оr.Dопdusепi.
Obiect 20l7l3.

(Erapa Vl)

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate 9i
unitate de
m5surй

Pre{ul unitar
(fйrй'tVА)

Рrе{чl total
(fПrй ТVА)

a\|
ý.f

оо

=J-

Prosperus
Cons SRI-

Lucrdri

t-)
'1
оо
c-,t Хtn I-.]
(^,l 2la)

t-)
',).оо]
c-t Хtп LJ
c.r Еta)
\о

Pre{ul total

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in terleiul ar:.71alin. * lit

Аrgumепtаrе:

15, Iпfоrmаrеа ореrаtОrilоr economici despre deciziile grupuIui de lчсru репtru achizi{ii:

(inclusir

Тv_дl

э

Dепч mirea operatorului
economic

Data transmiterii ModaIitatea de t

Ргоsреrus-Сопs SRL lVr.lб2 diп l7. l0.2022
Primaterax Nord SRL Nr.4бl diп 17.10.2022 *r"il

rапsmitсrс

(Iп/rlrmarea operalclrilrlr ec,tlпclmici iпlрliсаУi iп proceclurct de alrihuire cle.spra clec,iziila gru1-1ttlttt tltl
luc,rtt 7lcпlt,tt ctc,hizilii ,s,e t,ccllizcctzei iп c:oп|ilrmiltt'le c,tt prel,c,t.lat,ila ttrl. -| l ctl l,t-,,gii пt.. t,j l clitt l i:tll,2()l5 рriчiпd uc.hiziIiile pub!ic,e )

lб. Теrmепul de aEteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

lЪ;Бi" .a;ul tiйrritJrii ;;Й;йаrii 1lrirr
rп|lоасе electronice si/sau lbx rl
П l l zile iп cazuI netransmiterii с,цпuЪi.i,-il
рiiп pli,iloac_qclcctronicc 5iisau lax Ll

П l l zile iп cazul trапsпlitеrii conlunicarii 1lr.irl
пЦlоасс еIссtrсlпiсс si/sau lax r;

п lб zile in cazul пеtrапsmitеrii юnrtlnic:irii
lцд u Lo_qg_e_electron ice si/sau fах гl

(Selec,lctli lеrmепul da arsle1llul,e re.\|pec,l(ll. ('аlс,ulurеtt lеrmепсltlr previizt.tle de Legatt пr. tз t ditl .j ittlic20l5 PriviПcl achiziYiile Public'e, iПc'lt,ts'iy'ct lсrпlепеlоr dc а.5,1с1)l(lrе,.\е e.fёc,lttectzci iп c,tlпfilrtllilti.c.t,tt
Prel'ederile TITLULUI IVCuPitolul I (СаlсulаrеаТеrtпспului) ul ('tltlttltti (,il,il ctl Rapub!ic,ii ,|!tlltlt,lt.tl,

n cazul iп саrе valoarea estimat5 а contractului
este mai miсй dесбt pragurile prevйzute la ап.2
alin. (3) al t,egii пr. l3 l din 3 iulie 20l 5

цц{зg!ц !i"е
iп cazul iп care 

'й;й 
еiiiйаti iiйirйuiui

este еgаlй sau mai mаrе decбt рrаgurilе
prevazute la аrt. 2 alin. (3) al Legii пr. l3l din
3 iulЪ 20l5 privind achiziliile publice

l



7

l7. ContractuI de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Intreprinder
еа:

Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asocier
е/

Cu capital
strйin

Num5rul
gi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod
срч

l

vаlоаrеа сопtrасtulчi

'l'e

чаIа
contr:

dul
fйrй
тчА inclusiv ТvА

PRoSPER
US-CoNS

SRL

Cu
capital

autohton

Nr.l08

26.10,2022
о)

Iооооо
с{
Loý

tn
1]оох

ctl Еvlý
o.1
(a)

an

с-,|

,^, 2
оо

Pirli
з1.1

l8, lnforma{ia privind achizitii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubric.ct clald se с,tlпlрlсtсu:ч eltlt,tt, iltсаzuliп care la procedura de achizilie рuhliсd aufo,sr aplicale crilerii cJe clurahilitale.yi ,s-ct iпс,hсittt
С'tlПlrаСl/СrlПtrаС|е РеПrru lot/loturi репlrч сqrа uufo,sl uplic,ula c.riterii cle elttrclhilitctta,l:

-еrmеп 
t!е

Iabilitalc rrl

ractul u i/acrll,
шlui-саtl rrr

l

rllt |а

. l2.20] r

т-

'ttlt,^1lt't,i

ц lc-c,().\ t

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii pubtice durabile (achizitii
чеrzi)?

Vаlоаrеа О" u.Пrr'1'"
Iotului/Ioturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Сос|uI СРV аl'о'u'u'
de clurabilitate:

criteriul de аtriьчirе репtru lotul/loturile pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitatc:

(DA/,\|[J) пч

r i til icut i ;,u,,,u,.,,, Тt'Д 1

l'relttt c,cl пtцi ,sc,ci:ttl t,,

('cl.s,lul c,cl пtцi .sc,ftzttt ,. 
l

('el tttcti hutt t,ttlltlt.l c.ttlilt

('al пtчi htttt rctllttrt c,tllilc

]

]

i

Рriп pra;cttlu clttrc cle ,setttttci, grullttl cle ltrcru сlес,lцrd cй lartttettttl tlе u,yte1llttt.t, llettt)tl itlt lt, i, t,(,tсопlrцсlulчi/ссlпIrасlеlоr iпclic,qle u.fbst re,spe(:lul (е.rс,ерtапсl c,azttrile prevciзttle rte'urt, 32 сtliп. (-J) ttl l,e|,:ii ttt.,l31 diп 3 iulie 20l5 priviпd achizi|iile publicc 1, рrес,uпl .yic,ti itt c,ct:ttl dalltttteriil,rlttla,s!ttliiltlt.,si',stttt t.t,t.t,lltitlt,itt,iirapclarlelor de mопitоrizаrе, aceaslea au,fclsl ехапtiпаlе 5i ,srllulitlпale,

Рriп рrеzепtа clare de.yeamci, grupul ele luс,пt pettlru ctc,hiziIii c,ttпfirtttti C()reclitudillatt cla,slti.lttrti
ac,hizilie,.lapl репlru c,are ptlarlci rci.sllttttclare t,tlttftlt,ttt 1rt,ev:crlerilitlr lcgctle itt l,igtlctre.

conducйtorul grupului с|е luсrч pentru achizitii:

/tuonBEl,CIUGlй

irii prtx,c,lttt,it























DARE DE SEAMA

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

X
D

D

Nr. 01 din 26 octombne2}22

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Date cu privire la procedura de atribuirc:

i Tipul procedurii de atribuire nCererea ofertelor de prefuri XLicitatie deschisl
I aplicate
Procedura de achizi{ie repetati
(clupci caz
'l'ipul obiectului contractului de Bunuri l LLrcrdri X
ach izitiel acorcl ul ui-cad ru
Obiectul achizifiei Reconstruc!iaLunui bloc

Grddinila
de studiu al Gimnaziului. cu schimbarea

destinatiei in de copii
Cod CPV 45453000-7
Expunerca motivului/terneiului
privintl alegerea procedurii de
rrtribuirc (in cazttl aplicdrii allor
trocecluri decdt licitatia deschi.

Plltlbrnr:r de achizifii publice
ru tiliza tli
l)r'occrlura a lbst inclusir in planul de
lchizitii publicc a autorit:i(ii
contractitntc
,\rrunt rlc intentic publicat in BAP
ilttpd cuz)

'l'chrrici Ei instrumente specifice de
ittribuire
(dupa caz)

model-tip

Link-ul cdtre planul de achizilii publice pLrblicat:

Data:23.08.2022

https ://tender. gov. md/ro/system/fi le 014/bap nr 66 2.pdf

Nr:

l)r'ocerlura dc atribuire (se va indica
,litt cuclt'ul porlulului guvernantental
w w u'. r t t I e t t cl e r. gov. r tt d )

rAcord-cadru rSistern dinarnic de achizilie llicitatie
nCatalog electronic

electronicd

Den umirea autoritl{ii contr:rctante Primrria Cunicea
Localitate rl. FloreEti, s. Cunicea
IDNO t007601003437
Adrcsa rl. Floregti, s. Cunicea
Numir de telefon 025051236
NunrIr de fax
[-nrail oficial
Adrcsa de internet
Pcrsoarr:r cle contact (tutne, prenume, lelefon, e-
ntu il)

cun i c"apri,n'*ia(a,,"ai t. *

Corniencova Tatiana

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6635 88006523
L i n k-u I : https : //achi zitii.mdl r o lpub I i c/tend er I 2 1 0 63 993

Iicrrii:19.09.2022

nXDa lNu

Sursa dc linan(are XBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; lSurse externe;
rAlte surse: flndiccrti

Valoare:r estimat[ (ei,./drd TVA)
3 292 900 lei

X achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md



-3. Clnrif'iciri privind documenta{ia de atribuire:

(Sc vct cctmplalu in cazul in care oufost solicitate clarificdri)

Cifra de afaceri 9mil???
milioane??? Care destept va
sa modificati acest criteriu
sa contestam...

Expunerea succinti a r.Ispunsului A fost modificat anuntul de parlicipare si valoarea cifrei
de afaceri.

Data transmitcrii 21.09.2022
21.09.2022

Conform Doumentatiei Standard cifra de afaceri media

pe trei ani solicitata nu poate sa fie mai mare decit de 2

sunle estelrative...din ce rezulta ca puteti cere ca aceasta

slrma sa fie maxim 6.58 mil. Modificat cerinta din

an rrnt.

Iixpunerca succint:i :r solicit:irii cle clarificare

1. ModificIri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pffn[ la termenul-limit[ (data _!1.10.2022, ora-00_:_00 ), au depus oferta _2_ ofertan(i:

De ce nu 30 50 de

facut anuntul?? Rugam
in cax contrar urmeitzit

Dat:r solicitri rii clarifi clrilor 21.09.2022
Den umirea operatorului economic

lixpunerea succintri a solicitririi rlc clarificare

Dat:r solicitirii clarifi clrilor
Denumirea oper:rtorului economic
Expunerca succint:i a solicitirii de clarificare

Bxpunerea succinti a rlspunsului A fost modificat anuntul de participare si valoarea
cifrei de afaceri.
21.09.2022Data tr:rnsmiterii

Dat:r solicitririi cla rifi cirrilor 22.09.2022
l)cnumirea operatorului economic

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

Expunerea succint[ a rlspunsului Primdria Cunicea , Raionul _Floresti_ IBAN:
MD76TRPCDM518410400937AA Denumirea
Bancii:TREZMD2X Codul Bdncii: 226643 IDNO:
1 00760 I 003437

Data transmiterii 22.09.2022

ILezu matul modifi cirilor
Publicate in BA['/:rlte mijloacelor dc inlbrmare
klupti cctz)

[Indicayi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

'fermen-limitir cle depunere si tleschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicayi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

I SRL DSI ConstructGrup 1014600043629 Demerii Sergiu) SRL Euro Light 1016600031961 Eugeniu Scobioala



6. Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici:

Denum irea orreratorului economic

SRL DSI
ConstructGru

SRL Euro Light

Documentele ce constituie oferta

Oferta nu a fost
deschisa
pentrtr

evaluare,
deoarece oferta
clasatd pe locul
I dupl pre! nu a
fost respins[
sau
descalificatd qi

respectiv a fost
desemnatd
cistigdtoare

Garanfia pentru ofefti
(clupir ccrz)

prezentat

Documentc de cnlificarc
Se va consmna Drin:

Experienfa similard

Declarafie privind lista
principalelor lucrdri
executate iu ultimul an

de activitate

Dcclarafie privind
clotari le specifi ce, Lrtilajul
gr echipamentul necesar

1;entrur indeplinirea
colespLrrrzltoare a
contractului

Declara{ie privind
personaluI de specialitate
propLls pentru
irn p lernentarea
contractr,rlu i

l- ista sLrbcontractantilor
s i plrrtea/p.irqi le clin

eoDtract cate sLlnt

incle'pl in ite de acegtia

Inlbrnralii privind
asoc i e rea

Grafic de executare a
lucrdrilor

Declarafie privind
valabiIitatea ofertei

(Se va consmna prin:

financiard

Dl]AE



r\nua.iarrrcnt terf
sLrslinirtor Il nanc iar

Anea.jantent privitrd
sLrs!increa tehnici;i
prolcsionala a
ofertantu I u i/grLrpu I Lr i de
operatori econontici

Dec larafie te( sr-rs(i ndtor
profesional

Aviz pentnr participare
la licitaliile publice de
Iucrlri din domeniul
constlucIirlor si
instalatiilor

UltimLrl rapofi fi nanciar

(lnfornto[itt privind denttntirea docuntentelor prezentate se va indica in conforntitate ctt cerinyele cli,
dctcuntentcrtio de atribt.rire ;i se va consemna prin; preryntat, nepre?entot, nu corespttnrle (in caztrl
ci)ncl docuttenltrl u.fosl prezentat, clar ntt corespt,tn-decerinyelor ie cali/icare))

7. Inlbrnratia nrivinrl crrrpsnrrnrlor.a.r nfo*r^t^- ^.. ^^-:-a^r^ ^-r!-!.Inlbrnratia privind corespuntlerea ofertclor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Itcconstrr-rc(ia
r-utr,ri bloc de
str-rdiu al
Gimnaziului,
CU

schimbarea
destina!iei in
Gradinila de
copii

Preful ofertei
(fEra TVA)*

Cantitate gi
unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Cores;runderea
cu spccifica{iile

tehnice
SRL DSI
ConstructGru

2125074,41

SRL Euro Light 2790290,90 Oferta ltlt a
fost deschisi
pentru

evaluare,
deoarece
oferta clasatd
pe locul I
dr,rpd pref nu a
fost respinsd
SALI

descalificata Ei
respectiv a
fost desemnatd

Oferta nu a fbst
deschisa pcntrLr

evaluare,
deoarece ofbrta
clasatd pe locLrl

I dupa prel nu a

fost respinsd sau
descalificata qi

respectiv a fbst
desemnatd
ci;tigltoare

* in cctzttl utiliziirii ticitayiei electronice se va indica prelul oJbrtei finale(lnfb,ntalia privind "Corespunderea cu cerinlele de cati,ficare,, si 
,,

Si " Corespunderea cu specifi cayiile, wq w@ oPYvt/tcLttt
te hnice " , se ya conse ntna prin: ,, + " in cazul corurpuninrii ;i prin ,, -,, in cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal clescflzut) s-a solicitat:

..-

Dec lara(ie tert sLrs(indtor

i tehnic

4

Denumirea
operatorului

economic

1 lot + +

1 lot



Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezmatul rispunsului operatorului
economic

11.10.2022 SRL DSI ConstructGrup Justificarea pre(ului
anormal de sclzut al
ofertei.

Prin scrisoarea nr.4l22 din
12.10.2022, operatorLll econontic a

justificat pretul auorual dc scizr.tt
al ofertei prin calcr-rle gi anexarea
documentelor ce .j r.rstif-rca prc'llrl

ofertei.

9. Ofertan(ii respin;i/descalifi ca{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
I

10. Modalit:rtea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate lotr.rrile r
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi of.ertant: Pndica!iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de at'ribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut rX
Costul cel mai scf,zut n
Cel n-rai bun raport calitate-pre{ o
Cel mai bun raport calitate-cost r

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe crilerii de atribuire, se vot'

indica toate criteriile de atribuire aplicate qi denumirea loturilor aferente)

12. Inlbrrnafil privind factorii cle evaluare aplica{i:

(Sc t,a contpleta pentru lolurile care aufost alribuite in baza criteriilor: cel ntai bun raTtorl calitote-
prel sau cel mai bun raporl calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

6e va completo in cazul in care ofertele aufost reevoluote repelat)

N'Iotivul reeval uiirii ofertelor
Nlodiliclrile operate

1.1. i,, u.,rra examindri, evalulrii qi comparlrii ofertelor dcpuse in c:rdrut procetlurii dc atribuire
s-a clecis:

Factorii de evaluare Valoarea din ofert:i Punctajul c:tlculat
Denumirea operatorului economic I Tot:rl

Denun-r re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

AtribLrirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:



Denumirea
lotului

Pre{ul total
(IErn TVA)

Prctul tot:rl
(inclusiv TVA)

I{econstrucfia
r"u'turi bloc de

studiu al
Gittrnaziului,
cu schimbarea
clestinaliei in
Gradinita de

SRL DSI
ConstructGrup

2125074,41 2125074,41 2550089,29

.Anularea procedr-rrii de achizi!ie public[:

in ter.neiul art. 7i atin. lit

Argumentare:

15. Inform:rrea operntorilor economici despre dcciziile grupului cle lucru pentru achizi{ii:

(lnfot'ntarea operolorilor econontici impliccrli in proceclura de atribttire
lucru ltentrtr nchizilii se realizeazii in conforntitate cu preveclerile art. 3l
201 5 prit,itd uchiziyiila publica)

16. Tcrnrcnuldc:r;tcptarepentruincheiereacontractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai rnicd dec6t pragurile prevazute la ar-t. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile

blice
ln cazul in care valoarea estimatl a contractului este Xl I zile in cazuI transrniterii comunicdrii prin
elala saLr rnai mare decAt pragLrr.ile prevazLrtelaart.2
alin. (ltal Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind

rnijloace electronice si/sau fax n

achizitiile publice

t.Selectuti terntenttl cle a$teptare respectat. Calcularea termenelor previizttte de Legea nr. l3l tlitt j
iulic 2015 pt'it;incl achiziliile publice, inclusiv a terntenelor de a;teptare, se efectuea)a in conJitr.rritrrtc
ctr pt'crat{erile TITLULUI IV Capitolttl I (Calcularea Terntenutui) al Codulti Civit al iepubticii
.\ /t t ltlrtvttl.

17. Contrnctuldeachizifie/acorclul-cadruincheiat:

despre deciziile grupului tlc
' al Legii nr. l3l clin 3 iulic

I)enumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transnritere

SRL DSI ConstructGrup,. 11.t0.2022 e-mail
SRL Euro Light 14.10.2022 c-mail

Z 6 zile in cazul transrniterii comunicarii priri
rnijloace electronice gi/saLr fax n
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax I

D 16 zile in cazul netransntiterii cornunrm
miiloace electronice si/sau fax I

Dcnrrmirea
operatorului

econontic

Intreprinrlcrea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strr'rin

Numlrul
;i data

contractulu i/
acorclului-

cadnr

Cod
CP
v

Valoarca contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cnclruinclusiv TVA

SRL DSI
ConstructG

rup

cu capital
autohton

45
26.10
.2022

454
530
00-7

2125074,41 2550089,29 31.12.2023

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate pi
unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(trrd TVA)

I lot

flri TVA



l8' Informa(ia privincl achizifii publice tlurabile (achizi{ii verzi) (rubriccr clatd se cortqtleteu:ti tlrttt.'itt cct:ul in care la procedura de achizilie publicii attfost opii"oru criterii cle clurabilitctle.yi .s-ct irtc.ltaitrt
cotttract/corltt'acte pentt'u lot/lontri penlru care aufost opii"otn criterii de durabilitatel:

(DA/NU) Nu

CritcriuI dc atribuirc pcntr.u lotul/toturile
ruplicatc criterii dc tlurabilitatc:

pentru carc au lbst

I)ritt pra?'ertltt tlttre rle seunti, grupul de lttcru declorti cti lertuantil de usleptore petttrtr itrclteiercrtt'ttrtlrrrc'ltrlrti/cotrlruclelor inrlicde u.fost respeclil (exceptiinrl cuztrrile prevdzrile di ttrr.32 alirt, (3) rrt Legiirrr. l-ll lin 3 iulie 2015 privind achizitiite publice ), prn"u,r, si cri iti crtzul leltunarii crtrrtc^,t_trttiilor si/surrraccltlionirii ropourtclor de ntonilorizore, oceosreo ou.fost e-ronitrulc si 
"-oluriortrtlc,

Prirt prezenlu dare tle seonrrl, grupul de lucru pentru rcttizilii cort/irnrit crtreclituclirtea des.frisuririi trtrocetltrriitlc uchiz.ilie,.fupt pentru cora poorti rdspunrlere conform pieverte).ibr legrile itt vigrtrtrc.

Conclucltorul grupului de lucru pentru achizitii:

, .lt,t-,t.1-tt,t< ctO O < %dU* A
(Nume, Prenurue)

.{'u lbst aplic:rte critcrii pentru achizifii publice durabile (achizifii
rerzi)?

\,':rloarca tlc achizilie cu TVA din contr:rct/ cont*rcte a
I.tului/lotu.ilor pentru care au fost aplicate criterii de
tl u rabilit:rte (lci MD): (indicayi suma cu TVA)

cotlul cl'}v al lotului/loturilor pcntru carc au ftrst n;rlicatc critcrii
tlc tlu rabilit:rtc:

Prelul cel ruai scirzut r_:

Costttl ce I nrcti .tcd:ttt a

Cel ntai bun raport colitote-prel .
Cel mai bun raporl cqlitole-co.\t z

















model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice n
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr._$-din 24.10.2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Primdria orasului $olddnesti
Localitate Orasul Solddnesti
IDNO 1007601004641
Adresa Or. Sold[nesti. str. Independentei I

Numlr de telefon 272-2-44-66
Numdr do fax
E-.mail ofibial s o I d ane s ti. p rj'mafia@ smai l.qe m

Adresa de internet www.primariasoldanesti. com

Persoaha de,: contact (nume,,'prenume, tElefun,
e-mail)

Tinici Alexandru, primar tel: 0-79001651
e-mail : orimar.sold4nqstli(Agrnail.cem

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri nlicitatie deschisi
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectillui: :contractului de ac.hizitiel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucriri n

Obiectul achizi{iei Amenaiarea teritoriului si renovarea r
de canalizare si apeduct la Gridinita de copii

_ ..Andriestt din or. Soldinqsti.,
Cbd CPV 45100000-8
Expunerei motinuluiltemeiuhii Privind
alegerea procedurii de atribuire (ti cazul
ailtidrti,, altor. ", ptroieduri decdt lie,italia

Pioc@rt de :atribuire (se va'indica din"'.cadrul
pdrntnituit guiirnament al vrvt w. mt e n der' gbal. md)

Nr: ocds-b3wdo I -MD -l 66443 598 I 33 8
Link-ul: www. mtender. gov. md
Data public dii: 29 .09 .2022

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

Prbcedura a fost ihclusi in planul de achizifii
publice a autoritlfii contractante

n D a  n N u
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.primariasoldanesti.md

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:29.09.2022
Link-ul : bap@Iender. gov.md

Tehnici qi instrumente specifirgle 3lrllqilg nAcord-cadru nsistem dinamic de achizi[ie



6nP5 aazS ulicitatie electronic6 nCatalos electromc
Sursa e,,finan{at4 nBuget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS;

nSurse exteme; oAlte surse: FNDRL
Valoarea,.,eStimatn 0 ei; fii d T.V

7 153 790.00lei

Clarificdri privind documentatia de atribuire :

(Se va completa tn cazul tn care oufost solicitate clarificdri)

Data solieitirii,,claf ifi e[iiloi
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintii a solicitirii de clarificare
Exnunerea succintii a rispunsului
Data transmiterii

Modificdri operate in documentatia de atribuire:

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

PdnA la termenul-limitd (data 20.10.2022. ora-l0:00). au depus oferta -1 ofertanti:

Informatii privind ofertele depuse $i documentele de calificare $i aferente DUAE prezentate de

cdtre operatorii economici:

Retumdul,m d'f "-l

FublicafC; in B8/alte . mijloacOlo-f de
infoimare (dund cail

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen"limitE: de,,dcpunere gi deschidefe a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Nr; Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/ +
administratorii

l . SRL ,,Aquafilter,, 1015600008030 MoroqanNatalia

Denumire document
Denumirea oDeratorului economic

SRL
,,Aquafilter,,

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezenlat, nu corespunde/

Proounerea tehnicd prezentat

2



Pfopuneiear:fi nanciar€ prezentat
DU. prezentat
Gmffiia,FCntru oJeffi
(dupd caz)

prezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezental, neprezeniat, nu corespunde

l,Ofe*a, prezentat

Z.Devize F7, F3, F5 prezentat

3.lnformafii generale prezentat

4.Cerere de participare prezentat

5 ;Dedla&lie Pri+ind,.....
valatflitatea ofertei

prezentat

6 ;ScriSo#e de::-aranjie
bancar6

ptezentat

7.G,f jC,. e exeeUtarc.,,a
lucrdrilor

prezentat

S.Declarafie privind
experienta similard

prezentat

9,.Declal,,atiq;privind
: ':do elspeClfrCe.,

prezentat

1,0;DeClarajie,nri*@
personalul

prezental
d

:l1{DeC#a1ie l,Privi per,io;
adai:dq..garantiel,.a1luc.iaribr,..,

prezentat

l2.CertifiCate ISO prezental

1 3.Lichiditate generald prezentat

l4.Cifra medie de afaceri prezentat

I 5. Certifi cat conformitate
qi calitate a materialelor

prezentat

I6;Ultimtl,fabort,,,fin Ciar prezentat

li7.Certifibat..,SFS lgrinind.
lipsa restanfe la buget

prezentat

18:€edfiCatratesme
clffigmte qantler

prczentat

1:9;,C ffi itica#DeeizieffiXtras
RSPJ

prezentat

J



2O.DUAE

21 .Proces-verbal al vizitei
oblectlvulru

prezentat

prezentat

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

Informatia orivind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate :

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informa{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii;i prin ,,-" tfr cazul necorespunderii)

Ofertanfii respin$i/descalifi cafi :

Denumirea orieratorului economic Motivul respineerii/descalificiirii

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentrutoate loturile s
Alte limitlri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

atribuite aceluiaqi ofertant: pndicagiJ

loturi: lucrarea este prezentatd dintr-o sineur6 bucat6.

4

De_.numirea
,lotri i',':

,,Denumirba
oPeratulllui
:,,,:eConOmlC,

Preful
bfeftei

ffer6,TVA)*

:,Cahtitate
qi uilitate
de misuri

Cofespunderea
cii,cerintele de,.
' calificaie,,,,,:

CbrCspunderea
cu Speeificaliile
' 'tghnies"""

Amenajarea
teritoriului $i
renovarea re-

felelor de ca-
nalizare qi
apeduct la
Grddinila de
copii Andrieq
din oraqul

$olddneqti

SRL ,,Aquaftlter,, 7 134 088,99
MDL

bucata -r -r

s-a solicitat:

,, Daia :

solicitlnii
Opefatoiil economic Infotnatia,solicitatX Rezmatu,l,,iispunsului

oberatorului Economic



Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut_ E
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

Reevaluarea ofertelor :

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

tllotitulr reef,aluif ii bferleto r
Modificiirile operate'

in urma examinari. evaluirii ;i compardrii ofertelor depuse in cadrul.procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul el0irlat

SRL,,AQUAFILTER,,, peratorului economic I Total

Oferta financiar6 30% 7134 088,99 MDL,
fbrA TVA

80 puncte

Termen de execu{ie l 0% 4luni 10 puncte

Termen de garanfie t0% 6 ani 10 puncte
Total: 100 puncte

DGhumftCa
lotulili.......,.i

Denilmirefli
b'neratoi$ui
r ecollomlc:::::::

CentitCte::gi
'unitate...de,
,:,:....,,,,m*Uftr::,::::,.

Prbful unitaf
:..(IhfnTVA),r

Pre{ul,total
(fhrn:TV

Piefxl,,,total
..'{cU,TV

Amenajarea
teritoriului Ei
renovarea re-

felelor de ca-
nalizare qi
apeduct la
Grddinila de
copii Andrieq
din oraqul
Solddnesti

SRL ,,Aquafilter,, lbucata 7 134 088,99
MDL

7 134 088,99
MDL

8 560 906,79
MDt



Anularea procedurii de achizifie public6:

intemeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

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

luirupentru ichizilii se realizeazd tn conformitate cuprevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3

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

cu prevederite TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Denumir0a,,op-e.fatorul[i
,.., ,,, gbOhopig ,,.,,, ,,,.

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ,,Aquafilter,, Nr.626 din21.10.2022 e -mail : aquaJil t er m d@m ai L ru

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micl dec6t pragurile prevdzute la att.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

I6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicArii
prin miiloace electronice si/sau fax r

in cazilin care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n



Informatia privind achizifii publice durabile (achizitii verzi) (.rubrica dati se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizifie oublicd au fost aplicate criterii de durabilitate $i s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au'fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, gruput de lucru declard cd termenul de aEteptate pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepthnd cazurile prevdzate de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ): prccum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor gi/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solu(ionate. 
i

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru aehizilii conJirmd corectitudinea desfdqardrii procedurii

de achiailie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoate.

/r---- s-
{ \ nn"*
(Semndtura)

(DA/Nq

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

(indicali suma cu TVA)

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost n

Conducitorul grupului de l

4 \ i

t / )















model-tip

DARE DB SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice
de incheiere a acordului_cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 02 din 26.10.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

V
I
n

Denumirea auto contractante Primdria com.LdLocalitate
s.Lapu$na, r-nul Hincesti
10076010057s2
r-nul Hincegti, s.LdNumdr de telefon 0269 s 1 23 6, 0269 6 1 1 2j:06906 | s%NumIr de fax 026951236

E-mail oficial
mari a_l apusna(Dm ai l. ruAdresa de internet

Persoana de coi 
,

e-mail)
Chiosa Ion, 06906

Date cu privire la procedura de atribuire:
Tiputproceduriid@

nCererea ofertelor
nAltele: [IndicatilProcedura de achEi

Tipql ob.iectutui .ont@
acordului-cadru

Bunuri n Servicii r fuc.ariT
Obiectul achizifiei constructi a si stemulu@

c qnalizar e, frntina artezi ana i n s. Lapusn a, Hi nc esti.Cod CPV 45200000-9
Expunerea 'notinulo@ale.gerea procedurii de atribuire (in cazul
aylicyyii. altor proceduri decdt 

' 
ticiray:i,a

deschisd)
Procedura deatribu@
portalului guvernamental

Nr: 781 170
Link-ul: ocds-b3@

Platforma de achizilii puUlice utilizatA

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

VDa nNu
Link-ul cdtre planut
lapusna.comuna.md

Anun{deintenfie pun@ Data:O1 .09.2022
Link-ul:https://mte@
b3wdpI -MD- I66368 1505077Tehnici qi instrumente spffi rAcord-cadru nsistem dinm
Vlicitafieelectronicd nCatalogelectronic'--Sursa de finanfare VBuget de stat; I
rSurse externe; lAlte surse: flndicatilVafoarea estimati 1ti, Tari ffi,l t2 594 171,00



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa in cazur in care aufost soricitate crari/icdri)

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

5. Pflni la termenul-limitr (data 14,10.2022,ora 09:00J, au depus oferta I ofertanfi:

6' Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate decitre operatorii economici:

Data solicitirii clarifi ciril,or 21 .09.2022, 22.09.2022
Denumirea operatorului economic nespicificat
Expunerea succintd a solicitl"ii de rugam sa publicati caietul de sarcini sin in uariarrra

WORD, rechizitele bancare in vederea perfectarii
rantiei prin transfer Ia contul autoritatii .oniru.tunt.Expunerea succintl a .Asp,rr.rsut,ri Am publicat

Garantia pentru ofefta conform p.l7 la anunt de
participare esre SCRISOARE BANCARA.Data transmiterii 21 .09.2022, 29.09.2022

e va complela fn c'azul fn care ou fnc cart
Rezumatul modifi cirilor

llndicali numarul de zilel

Publicate in BAp/alte miltoacetor Oe
informare (dupd caz)
Termen-limitidm
ofertelor prelungit (dupd caz)

Nr. Denumirea operatorut.ti economic IDNO Asocia{ii/
adminisfrafnriil. )I(L I1\5I ALVBS I GRUP r 008600055595 L lobanu l)lnu

Denumire
document

Denumirea ratorului economic
SRL

INSTALVEST
GRUP

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oi.rtu
va consmna prin: prezentat, neprezenlat, nu cores

Propunerea tehnicd

Documente de calificare

Cerere de partici
Declaralie privind
valabilitatea ofertei
Grafic de executare
a lucrdrilor
Declaralie privind
glperienla similar6,



Declaralie privind
lista principalelor
lucrdri executate in
ultimul an de

aCtivitate ,:, ,

prezentat

Deelaratie privind
dotdrile specifioe,
utilajul 9i ,

echipamentul
necesar penffu
indeplinirea
c^orespunzdtoare a

contractului

prezentat

Declaralie privind
personalul de
specialitate gi/sau a
experfilor
piopus/propugi
pentru
implementarea
contracfului:

prezentat

Lista
suDconractanlllor gt

partealpdr\ile diri
contract care sunt
indeplinite de odtre
acestia

prezenlat

Informatie plivind
asocierea

prezental

Angajament terJ , :,

susfindtor financiar
prezenlat

Angaj44ent priVind
sustinerea tehnicd qi
profesionald a

ofertantului,l ,

grupului de
Operatori economici

prezenlat

Declaralie tert
sus{indtor tehnic

ptezenlat

Declaralie tert
suslinitor
profesional

prezenlat

Avizul Agenfiei
pentru supraveghere
tehnicd :

ptezental

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

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



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(ftra rv4;*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Constructia
sistemului de
aprovizionare
cu apa si
canalizare,
fintina
arteziana in
s.Lapusna,
Hincesti.

SRL
INSTALVEST
GRUP

It 205 021,13 I lucrari

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finale(Informafia privind "corespunderea cu cerinlele de calificare " si "Corespunderea cu speciJicaliiletehnice" , se va consemna prin; ,, * " tn cazul corurpundurii $i p;;n ,::,:;;;;;;i nrrorrrOrnderii)
8' Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului econo-io Motivul respingerii/descalifi cirii

10. 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 aceluia;i ofertant: [lndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt oplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)
12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

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



Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

l4' in urma examiniri, evaluirii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizi{ii se realizeazd tn confbrmitate cu prevederile art, 3l ai Legit nr. I3 t din 3 iulie
201 5 privind achiziyiile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

raL,Iulu acntzllle u acordulul-cadru
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate Ei
unitate de
mlsurl

Pre{ul unitar
(fIri TVA)

Preful total
(firn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Constructia
sistemului de
aprovizionare
cu apa si
canalizare,
fintina
arteziana in
s.Lapusna,
Hincesti.

SRL
INSTALVEST
GRUP

lucrari n 205 021 l3 n 205 021 l3 t3 446 025,36

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL INSTALVEST GRUP 19.10.2022 SIA RSAP. prin relefon

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mica decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comunic6rii nrin
mijloace electronice silsau fax I
n I I zile incazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice si/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. l3 I din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Ei/sau fax n
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice si/sau fax I



(Selecta{i termenul de aqteptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile 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).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumire
a

operatorul
ui

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadru

ffiri TVA inclusiv TVA

SRL
INSTAL
VEST
GRTJP

Cu capital
autohton

109 26.10.2022 45200000-9 I I 205 021,13 13 446 025,36 3t.t2.2023

Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizi1ie publicd aufost aplicate criteriide durubilitate;i s-a incheiat
contract/contracle pentru lot/loturi pentru care aufost aplicale criterii de durabilitate):

Prin prezentu dare cle seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptarc pentu incheierea
contractului/controctelor indicate afost respectat (exceptAnd cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice ), precum si cd in caxul depunerii contesta(iilor;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea nu.fost examinate qi solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru acltizitrii conJirmd corectitudinea
de achizilie, fapt pentru core poartd rdspundere conform prevederilor

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(4*ao /0.,u

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

(DA/NU)

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

(indicayi 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

Co,stul cel mai scdzut u

Cel mai hun raport calitate-prel Ll

Cel mai bun raport calitate-cost n

qd dlfl ((YJ) /irTt Sid

* u sinftIfil^ /lrtr st

wH#

(Nume, Prenume)



nxodel-tip

DARE DE SEAMA

de atrilruire a contra
de inc,heiere a acord
de anulare a procedulii de atrif;uire !

Nr.3 din 25.10.2022

n. Date cu privire la autoritatea contractanLi:

1l!1ll.jrll4lt4g_ lP*'iu c
l^
I s. L ollulel--l--'iL

I I 0076Q1 0

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

'ititii contractante Prin-iada Cotiuienii Mari r-nr-rl Soldat-resti
s. Cotiujenii Mari
r 00760 1 003 9s4

Aclresa s.Cotiujenii Mari r'-nul Soldanesti
Numdr de telefon 027 2 -7t4 - 4 0 1,27 2 -7 4 - 402
Num[r de fax 0212-7t4-403
E-rnail oficial prirnariacotir"r j eniim ari (@ gmai l. com
Adnesa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-nto il)

Dorog4n Nicolae 0685 57 1 0B

Tipul procedurii de atribuire :lplical;e

Prncedura de achizitie repetati (dupii caz)

rCererlea ofertelor de ple{uri lLicitatie deschisi
rAlte le:/ldictrli/
Nr:

Tipul obiectului contractului de achizitir:/
acordului-cadru

Bunuli r Servicii l Lucrlri I

Obiectul achizifiei Extinderea sistemului intern de aprovizionare cu apa
potabila si sistenului de canahzare in sectorul III
localizat in s.Cotiujenii Mari .r-nul Soldanesti

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire 11n caztLl
aplicdrii altor procedtLri decdt licita{ict
deschi.sd)

Procedura de atriibuire (s'e va indica a'in cadrul
portelLtlui gtner,namental

lJayLvIJLl,Le n dg!,gp v . u d)

Nr: ocd$-b3 wdp 1 -MD- I 6631 6385 1 1 48

Link-
nl : lrttp g/ac l-iizitii. md/ro/publice/ten der l2I 0 6420 1

Data publ i c drii'.2 1 .09.2022
Platforma de achizi(ii publice utilizatl n achititii.md; n e-licitatie.Lnd; I yptender.md

Procedura a fost inclus[ in planul der

achizifii publice a autonitifii contractante

rDa dNu
L.ink-uf ceitre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de intenfie publicat in IfAP (a'upd caz) Data:
Linh-Lrl

Tehnici Ei instrumente specifice de arfribuire
(dtLnd caz)

rAcold-cadlr-r rSisten dinamic de achizilie
ql-fg44l9j]qct''onicA pcatalo lc



Sursa de finan{are

Valoarea estimatfl (lei, fard TIV 6758374.81

rBuge[ de stat; rBuget CNAM; rBr"tget CNAS;
nSursQ exteme, rAlte surse [Oficiul Nutionul de
Dezvol,lsre Regiortola si Locfllu/,8 usetul Locul

3. Clarificiri privindl documr:ntatia de atrib,uire;

(Se t,cr completa in caTul tn care aatfost solicitate clcrrificd,ri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se t,cr completa in cazaLl in care oufost operate modificdrti)

citre operatorii economici:

Data solicit[rii clarificIr'ilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succint[ a solicit[rii de

clarificare
Exxrune rca succinti a rlsltunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi cdrilor
Publicate in BAP'/alte mijloacelor der

informare klund ccrz)
[Indiccl|i s'Ltrsa utilizatd ;i data publicdrii]

Termen-limitfi de depunere qi desc]ridere a

ofertelor prelune.it (dupd caz)

pncliccgi nundrrl de zileJ

5. PAnd la termenul-lirniti (clata de 11.10.2022,ora 10: ), au depus oferta 1 ofertan{i:

Nr" l)enumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRl, Valdcollqrup I 009600000374 Tr.rcan Denis

5, Informafii privincl ofertele: clepuse s,i documentele dd calificnle gi aferente DUAE prezentate de

Denumire document
Dcnumire:r oncratorului economic

SRL
Valdconsruo

Orrelc f nr'

economic
Operator

economic 3

Opelator
economic n

(Se

Documentele ce constituie oferta
v'a consnlncL prin: prezentat, neprtezentot, tttt corespunde)

Pronunerea tehnicdr prezentat

Propunerea financ:iald Dfezentat
DUAE Drezentat

Garanlia pentlu ofertd
(dupir caz)

pr<)zentat

I)ocumente de calificarc
Se va cons,yna plin' p|gzgllat !!p!g4tx!!!!, rry !g!g!pl!n4g

Formularul standart
aL documentttlui rrnic

de Achizitii Eulopean

prozentat

Celele de oarticioare Dt<:zenlat

Pro ortuet'ea fi n anc:i ara prezentat

Propunerea tehnica Drozentat



Dgclaratie privind
valabilitatea ofertei
Scrisoare de sarantie

Declalatie privir
ienta similara

Declaratie privind
lista principalelor
lucrari executato in
ultimul an de

aclivitate ,

Dpclaratie privilrd
dotarile specifice

,ufilajul si
echiparnentul necersar

pentru indeplinirea
corespLlnzatoare a
contractului
Declalatie privi
personalul de

specialitate propus'
pontiu indeplinilea
contractului
Aviz pentru l

participarea la ;

licitatiile publicp de

lucrari din domgniul
constructiilor sil

instalatiilor l

Devrzele Iocetle

afelcnte ofeltelol
Cerlificat de ',

inregistrare a

intreprinderii/e4tras
din legistru de qtat

Certificat prividd li
sau exzistenta ,

rostantelor la bugetul
public national
.eliberat de SFS

Certificat de atribuire
a contului bancar

Declaratie referitor la
perioada de garantie a
lucrarilor
Cifra medie de hfacqri

ultimii 3 ani

Raporlul financial pp
anrl202l



Denumirezr o ratorului economic

Informatii privind
subcontractantii

plezentat

Qertificat de atestare

tehnico profisionala a

deliginteLui de santier

prezentat

Declalatie privind
confi rmarea -iclentitatii
benefi ciarelor efectivi
si neincadrarea
dcestora in situatia

oondamnarii pentru

garticipalea la
activitati aie unor
ors.anizatii sau grupari

oriminale ,precum
doruptie,fiattda si/sau

spalare de bani

,aprobat prin ordinul
Mirnr'.145 din
24.11.2020

prezerltat

Garantie de buna
oxecutie a contractului

prezentat

(lfiforntc4icr pt'ivind demtmtirea doQumentel,or prezentate se vq indica tn conformitate cu cerinlele din

db,camentatia de cttribuine ;i se va consemna prin; preqentnt, neprelentat, nu corespurtde (tn cazul

clincl docarntentr,tl afost prezentat, dar nu c:orespundecerinlelbr de calificare))

7 , Inforn'rafia privimd corespunderea ofertelor ctt cerin{elc solicitate:

indiccr
tele de

cores

conf,t
tribu

9. Ofertantii respinqi/descalificafi:

p
C

Ld

p

res,

u'l

vin
'ea

relLl
71fi
tdet

rea
incl

tre

all
na

pre
cal,
Ltn6

Lar€

(in

spi

rnl
irc

nd
le
:or

cle
or(

I

riv
I I'e

na
LC

pr
cal

,i "/i
'l

in,

lte
;tili

rtet
" ;'i
prii

da
iu st
'0
ju

il?

cu
zut) s-

LCC

pu
ia

de

tul

)rc
IuI

2Ltncl.

cazLt

d cor
p leIu

terea
.tl nec

rcspu
tului a

)enumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)x

Cantit]ate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice

ot1 SRL Valdcongrup s6800s 1 i buc + -F

-ot t-r tor economic l
lor economic rt

Data
solicitIrii

Operal;orul econolnic Informa f i n solicltatti Rezmatul r[spunsului
o I) e r at olqlqi t! en e In_!!

r4.r0.2022 SRL \/aldcongrup Argumentarea ofertci
extrem de scazutO

A prezenta t 17,t0.2022 or tt

10.48

Motivul respin gerii/clescalifi c:i rii



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Fentru fiecare lot I
Pdntru mai multe lotuli cumulate I
Pdntru toate lotuliie n
Afte limitZlri privind uurndrul de lotru'i carerpot fi

Jdstificarea deciziei de a nu atlibr-ri contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pietul cel mai scizul t:

(n cctzurl in ccrre in cctdrul procedurii de atribtLit'tz s'tl'n[

iidiccr toate criteriile de atribtLire aplicate ;i denuntirea

atribuite acOluiagi oferlant: [lndicaliJ

loturi:

criterii de atribuire, se voYaplipate ntai ntulte
lotrrl' il.or ofer ente)

12. trnlbnrafia priviqd factorii de evaluare aplicafi:

$e rc, completa pentruL loturile care' aufost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport colitote-prel

f, ItLqte ilepelat)tftul

ur cel ntai bttn raport calitate-cost')

Factorii de evalu:rre Valoarea din oferti Punctajul c:rlculat

Denumirea ope:ratorului economic 1 Total

DeniLmire factorul 1 lPonderea
f)enrrnrire factorul n lPonderea

lJenrrmi rea oDl3r'atollllui economic n Total

k;-".,iro f;r,.,,.,,l t-lPondel€a' T-r -"-.'--:---:--=- | -t-__--
Denumire factorul n lPondelea I 

--13. Reevaluarea ofertelor:

e vo contplela tn cctz n clrc olerlclc ou losl t'ecvaLItl

Motivul recvaluirii ofertelor
Motlificiritrc opera(e

14. inurrnaexarninriri,e.r,aluiriiqicompaririiol'ertelorclepusetncadrulproceduriitleatl'ibuires-a
decis:

tribuirea contractului de achizilie publicd/acordulur-cadlu:

Denurnirea
lotuLlui

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de

mlsur[

Pre{ul unitar
(f[rn TVA)

Preful total
(f[rn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Exrtinclerea
sistemului
intern de

aprovizionare
cu apa

potabila si
sistemului cle

SRL
Vaklcongrup

buc s6800 1.00 s6800s1.00 6816051.00



canalizare in
sectorul

I IIlocaliza t

s"Cotiujenii
Mari,r-nul
Soldancsti

ifr temeiul art.

$.rgumentare:

Anularea procedurii de achizilie public[:

lit

15. Infonrarea operiatorilor economicii despre cleciziile gnrpului de lrrcru pcntru achizi{ii:

Denumirea operatorului
cconomic

SRL \zaldcongrlrp t9.L0.2022

operctorilbr econontici impliccrli in procedtLrtt de cttribttire des:pt'e deciziile grapultri de

crchizi{ii se rectlizecrzd tn conforntitate cu pre\,ederile crrt 3l al Legii nt' l3l clin 3 inlie

crchiziliile publice)

incheierea contractuluf :16. ferrnenul de aEte;rtare pentru

in cazul in cat'e va]oarea estimatd a contracttllui
este mai mic[ decAt pragurile plevdzute la art.2
alirr. (3) al Legii nr'. 131 din 3 iulie 2015

rivind achizitiile publice

ir-r cazul in care veLloarea estimald a contractului
este egald sau r-nai nare decAt plagtirile
prevf,zute Ia art. 2 ahn. (3) al Le,gii nr. 13 1 [1 zile in cazui netlansmiterii comr"rnic[rii

3 nrlie 2015 plivind achizitiile prublice fIIl itloace q.l9gl9!19, sJA4Ulqx tl_

lectcr{i teynteru,tl de a;teptare respectcrf , Cctluilarect tern'tqnelot' previizrtle de Legea nr. I3I clin 3 iulie

015 prit,inrl crchiziliile publice, inclusitt ct terntenelor de 0;'tepfcu'e, se e/bctueozit tn conJorntitate ctr

r.et,eclet.ile TITLULUI IV Capitolti I (Cctlculcrren Terntenului) al Codului Cit,il ttl Reprblic'ii iu[oldova),

17. Contrrctul dr: achizi{ie/acot'dul-cadru incheiat:

llinclere
a:
:apital
lhton/
:apital
rsociere/
:apital
riirt

NumIrr"ul
gi data

contractului/
acord ul ui-cacl ru

Cod
CPV

Valonrcr c ntrlctului
Ternren tle
valabilitate

al
contractului
/rrcordului-

cad rtt
fird TVA

u c'lus iv
TVA

CU
PITAL,
TOHT
ON

l5
25.10.20
22

4570
0000

-9

s68005 1 681606r
)1.\2.20

23

Denuunirea
opet'atorul

tti
ecouotnic

SRL
Vaidco
ngrup

Cu capi
autr:htc
Cu capi

nixt/asoc
Cu rlapi

striir

C,i\Pl
AIJT

Modalitatea dc transmitere

lse specificiiSlA RSAP e-m!!i!
Ltx, poJld, etc

n 6 zile in cazui tlansn-iiterii comunicZtrii prin
electronice si/sau fax r

tr 11 zile in cazul netransmiterii comttntcdnt

rin ruriiloace electronice gi/sau fax I
n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

rniiloace electronice si/sar-t fax I



18, Informafia privind achizi(ii publice durabile (nchizi
cazul tn qare la procedura de achizilie publicd au fost r

contract/bontracte pentru lot/loturi pentru care au fost

verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
icate criterii de durabilitate si s-atncheiot
licate criterii de durabilitatd:

.A.u fost apliicatc
verzi)?

rizi{ii
(DA/NU)

cnlenr pentru aclrizitii publice durabilc (ar

Virloarca do rc
lotului/lotu rilo
durabilitate (le

(indicafi ,suma cu TVA)

Codul CPV al l

de dura,bililate
riterii

Criteriul dc rrt
nplicntc criferi

buire pentru lotul,/loturile pentlu cale iru fr
de cllurabilitate:

t Prelul cel mai scdzul z

Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost z

'rin prezenta dgre de seamii, grupul de lucru dcclarci
: o nlract ul ui/c o nlr actelo r indic ate a fo s t r es p ectat (exc ep t dnd c
'31 din 3 iulie i2015 privind achiziliile publice ), precum
ecepliondrii rapgartelot de monitorizare, acefrstea aufost exa

trin prezenla date de seumd, grupul de lucru pentru acldailii <

le achizitrie, fapt pentru care poartd rdspundere conform preve

londuc[torul grupului de lucru pentru achizifii:

ii termenul de aEteptnre pentru incheierea
zurile prevdzute cle srt, 32 alin, (3) al Legii nr.
i cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/saa
dnate qi solu(ionate.

mJir mci c o r e ct it u d in e a de sfi S ur dr i i p r c e cl ur ii
lerilor legale tn vigoare.























DARE DE SEAMA
privind modificarea сопtrасtчlчi de achizilii publice

Nr. 1 din 25,10,2022

l, Date cu riчirе la autoritatea contractanti:

Serviciul achizilii pubIice

Dепчmirеа autoritйtii contractante lMSP lnstitutul de П/еdiсiпd Urgепtё

Localitate

lDN0 1003600152606

str.Toma СiоrЬё,1AdreSa

022_250_в09Nчmёr de teleton l lax

E.mail oficial

Adresa de internet www,urqenta,md

Persoana de contact (пumе, рrепumе, telefon, е-mаil)

ll. Date cu riчirе la rocedura de achiz le:

Licitatie DеsсhisёTipul procodurii de achizitie

obieclul achizЦiei Utilaj tehnologic pntru Sфlitоriе (RЕРЕГАТ)З

cod cPv 42900000-5 - Divebe utilaje de uz gепеrаl gi spcial
190 000 MDLvaloarea estimatй а achizitiei

ocds-b3wdpl-MD-1653892140371 l 21057324Nr. / link.ul procedurii (sб уа liлdiса din cadlul polalului

g uvе m аmепtаl www. mtender,aov, пd) Link: htlpsr/mtender,qaцлd]lem|9dqqds b3lrdp 1 -М D-1 6538921 40371ftlb:coлtйct лоliсе

30 mai 2022, 9:29Data рчЬliсЁrii anuntului de participare

Data depunerii ofertelor 20 iuп 2022, В:30

Date ýa referintele рчЬliсЁrilоr anterioare iп Jo al UE privind

Proiectele la саге se refera anunlul roýpoctiv (dupa caz)

lll. Date сч rivire la сопtrасtчl de achizitie:

lnoxplus

ыа l ш,а7,2022

Tipul contractului de achizilie/acordului-cadru

Nu
Сопtrасtчl do achiziliё зо rбfоrЁ la чп proiect $irsau program

finantat din fonduri ala [JE

Buget CNAIv1sursa de finantare

Nr, l data decizi€i de atribuiгe а contractului de achizitie 1 l07,07.2022

Dепumirеа operatorului economic

fёrё TVA: 178 955,49

incl, TVA: 214 746,57
valoarea contractului de achizitie

lа соmапdё, dupa necesitёti, iп decurs de 60 zile,Termen de executie

31j22022Termen de va|abilitate

lV. Date cu rivire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:
Rezolutiunea contractuluiTipul modific5rilor

- pct,pct, 7, 8 din contractul пr. 510 din 14,07.2022,,

- Regulament рriчiпd activitatea grupului de lucru iп domeniul

achizitiiloг publice, арrоЬаt рriп HG пr,10 djn 20.01.21

Temeiuljuridic

Сrеýtеrеа preluluiin чrmа modificarii rdupa caz)

Modificarea anterioara а contractului dB achizilii publice ra,pa-;

Alte informatii relevante

muп.сhisiпёч

achizitii@uгqenta.md

Вuпuri

Nr. 

' 

data contractului de achizi|ie



V. Dезсriеrеа achiziliei inainte 9i dupi modificare:
(Se чоr indica паturа ýi аmрlоагеа luсrarilоr, natura ýi cantitatea SaU valoarea ЬUпUrilоr, паtUrа ýi аmр|оаrеа seгvicii|o0

iп чrmа рrосеdчгii de achizitie publici LD ocds-b3wdpl-MD-1653892140371 l 21057324 din 20.06.2022 privind

асhizi{iопаrеа KUtilaj tehnologic pentru Sрёlёtогiе (REPETAT) 3> pentru necesiti[ile lMSP lnstitutul de Medicina Urgепtё,

а fost incheiat cu SRL Klnoxplus> сопtгасtuI пr,510 din 14.07.2022, dupi cum чrmеаzё:

1
Maýina de фlсаrе
(калакдр гладильный)

vLRl55200

Luлqimea афоrеlui - 2000 mm
- oiametrul афо.еl0i - 550 mm
- Puterc поmimlа 27 kчп

з80/50н2
- Lalime 1З00 mm
- Lurцime 2750 mm
. inallime 150О mm
-тепýiUпе-з8Oй,
Теmеп de gагапФi 24lunide la

рUпеЕа in fuпсliчпе а utilaiului.

bUc ] 178 955,49 214 746,57 vitai, TUrca

l78 955,49 214 746,57

214 746,57

Vl. Descrierea circumýtanlelor care ач ficut песеsаri modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modifiфrii contractului de achizilie/acordului-cadrU)

Рriп instiinlarea din 09.09.2022, Furnizorul SRL к lnoxplusll iпfоrmеаzё dеsрrе imрогtчl gi disponibilitatea liчrёrii

bunului сопtгасtаt, iпsi la inspeclia kaseului de liчrаrе la fala locului s-a depistat сi iпtrагеа рriпсiраli si iпtеrmеdiагё au

latime mai miсё (1,13-1,17m) decit а utila,jului сопfоrm contractului (1.3m, dаr firё cutie 1,2m).

Potrivit Notei informative de la sef Serviciul spalatorie, ugile, рrеgёtitе pentru mопtаrе ýi dеmопtаrеа utilajului (mаsiпё

de сilсаrе), sunt mici ýi nepotrivite репtru dimensiunile mагi аlе bunului сопtrасtаt.

Reiegind din cele expuse 9i iп conformitate cu pct,7, В ale contractului sus-menlionat gi Regulamentul privind

activitatea grupului de lucru in domeniul achizi[iilor publice, арrоЬаt рriп HG пr,10 din 20.01.21, se rezolulioneaza

contractul пr.510 din 14.07,2022 privind achizilionarea KUtilaj tehnologic pentru Sрёlitогiе (REPETAT) 3л.

Vll. Rezultatele ехаmiпЁrii:

iп rezultatul ехаmiпйrii necesititilor de mоdifiсаrе а contractului de achizitie s-a decis iпсhеiеrеа асоrdчl adilional privind

rezolu{iunea сопtгасtчlчi de achizi[ie пr,510 diп 14.07.2022.

Ореrаtоr economic
lntreprinderea cu capital:

autohton/mixuasocierelstriin

valoarea modificёrilor (dUpa caz)
Nr. / data acordului adition

fёri TVA incl. TvA

SRL <lnoxplus> 1 l25.10,2022

Pre9edintele grupului de lucru pentru achi

G з
ýо

2

178 955,49

Capital autohton

Mihail Сiосапч
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului privind achiziţionarea serviciilor de  
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru  

pagube produse de autovehicule  
 

Nr. 182/22 din 26.10.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

ala.musteata@asp.gov.md   

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru pagube 
produse de autovehicule  

Cod CPV 66514110-0 
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-1663852982708 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663852982708?tab=contract-
notice    
Data publicării: 22.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/tra
nsparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-
de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 40 824,00 

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-1663852982708
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663852982708?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663852982708?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663852982708?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică. 

5. Până la termenul-limită (data 05.10.2022, ora 15:00,  a depus oferta 1 (un) ofertant: 

 

 

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

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului 
economic 

ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” 
SA 

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

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani - declarație pe proprie răspundere - în 
termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de 
achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta 
această Declarație autorității contractante și Agenții Achiziții 
Publice (formularul Declarației va fi publicat pe SIA  RSAP 
(MTender)), confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere 
de participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform 
Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Informația privind numărul sancţiunilor aplicate de CNPF pentru 
perioada 2019 - 2021 - document confirmativ de la Comisia 
Naţională a Pieţii Financiare (CNPF), confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

Informația privind stabilirea corectă a primelor de asigurare pe 
marginea listei autovehiculelor ASP, fiind în corespundere cu 

prezentat 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA 1004601000125 - 
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cerințele stabilite în actele normative în vigoare - imagine-
captură de ecran (screenshot) de pe pagina SIA de Stat ”RCA 
Data” pentru fiecare autovehicul aparte sau pentru toate 
auovehiculele într-un singur document, în format A4), semnat 
electronic de către operatorul economic 
Coeficientul de lichiditate - declarație pe proprie răspundere 
privind coeficientul de lichiditate la data depunerii ofertei (cu 
indicarea acestuia), care trebuie să fie nu mai mic de 1, norma 
aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 2/1 din 21.01.2011 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și 
coeficientul de lichiditate ale asiguratorului (reasiguratorului), 
semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Rata solvabilității asigurătorului - declarație pe proprie 
răspundere privind  rata solvabilității asigurătorului la data 
depunerii ofertei (cu indicarea acesteia), care trebuie să fie cel 
puțin 100%, norma aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 2/1 din 
21.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale 
asiguratorului (reasiguratorului), semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat 

*Dreptul de prestare a serviciilor de asigurare obligatorie a RCA 
- copia licenței, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

*Experiență specifică în prestarea serviciilor similare (art. 22 
alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - 
declarație privind lista principalelor livrări/prestări - un an de 
experiență specifică în prestarea serviciilor în ultimii trei ani de 
activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronicde către operatorul economic. 
Prestarea serviciilor se confirmă prin prezentarea unor certificate 
/ documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către 
beneficiarii de livrări, semnate electronicde către operatorul 
economic 

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice 
al Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei 
juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia 
certificatului SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. –  Operatorul economic ÎM CA 
„Grawe Carat Asigurări” SA a prezentat documentele justificative actualizate până la expirarea termenului-
limită indicat (18.10.2022) în scrisoarea ASP cu nr. 06/03-SAP/405 din 13.10.2022. 

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

economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Canti 
tate și 
unitate 
de mă 
sură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Servicii de asigurare 
obligatorie de 
răspundere civilă 
auto pentru pagube 
produse de 
autovehicule  

ÎM CA „Grawe 
Carat Asigurări” 

SA 
40 824,00 serviciu + + 

* 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). 

 
Licitaţia electronică nu a avut loc. 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

CALCULUL PONDERII CONFORM FACTORILOR DE EVALUARE A OFERTEI 
CELEI MAI AVANTAJOASE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC    

 
Nr. 
d/o 

 

Denumirea factorului de evaluare 
 

Ponderea % 

1 Prețul 40 

2 Coeficientul de lichiditate 20 
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3 Rata solvabilității asiguratorului 20 

4 Numărul sancţiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2019-2021 

20 

Cel mai bun raport calitate-preț, calculat în baza punctajului uniform atribuit corespunzător 
numărului de participanți calificați, conţine: prețul, coeficientul de lichiditate, rata solvabilității 
asiguratorului și numărul sancţiunilor aplicate de către Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2019-2021.  

Algoritmul de calcul al procentului acordat fiecărui participant: 
1. Procentul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel: 

a) pentru cea mai scăzută dintre suma ofertelor se acordă procentul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: S(n)=suma 
minimă/suma (n)*procentul maxim alocat. 
 

2. Procentul pentru factorul de evaluare „coeficientul de lichiditate” se acordă astfel: 
a) pentru cel mai mare coeficient de lichiditate pentru asigurător se acordă procentul 

maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru alt coeficient de lichiditate decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procent astfel: 

Cl(n)=(Cl(n)/coeficientul de lichiditate pentru asigurător maxim (în cadrul 
procedurii)*procentul maxim alocat). 
 

3. Procentul pentru factorul de evaluare „rata solvabilității” se acordă astfel: 
a) pentru cea mai mare rată a solvabilității se acordă procentul maxim alocat factorului 

respectiv; 
b) pentru altă rată a solvabilității decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: 

RS(n)=(Rs(n)/rata solvabilității maximă (în cadrul procedurii)* procentul maxim alocat).  
 

4. Procentul pentru factorul de evaluare „numărul sancțiunilor aplicate de Comisia Naţională a 
Pieței Financiare pentru anii 2019-2021” se acordă astfel: 

a) pentru lipsa (=0) sancțiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieței Financiare pentru 
anii 2019- 2021” pentru asigurator se stabilește procentul maxim. 

b) pentru alt număr de sancțiuni decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procentul astfel: 
pentru fiecare sancțiune aplicată de Comisia Națională a Pieței Financiare pentru anii 2019-
2021, procentul maxim se diminuează cu 1%. 

 
Notă: Documentele operatorului economic ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA pentru 
stabilirea criteriului de evaluare indicat în documentația de atribuire: cel mai bun raport 
calitate-preț: 
1. Prețul ofertei propus este de 40 824,00 lei, fără TVA. 
2. Coeficientul de lichiditate constituie 75,03%. 
3. Rata solvabilității constituie 195,52%. 
4. Numărul sancțiunilor aplicate de Comisia Națională a Pieței Financiare pentru anii 2019 - 
2021 este 0 (zero) sancțiuni. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
Nr Denumirea lotului Denumirea Cantita Prețul Prețul total Prețul total 
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d/r operatoru 
lui 

economic 

te și 
unitate 

de 
măsură 

unitar 
(fără 

TVA), lei 

(fără 
TVA), lei 

(inclusiv 
TVA), lei 

1 

Servicii de asigurare 
obligatorie de 
răspundere civilă 
auto pentru pagube 
produse de 
autovehicule  

ÎM CA 
„Grawe 
Carat 

Asigurări” 
SA 

serviciu 40 824,00 40 824,00 - 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA 17.10.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:. 

Denumirea 
operatoru 

lui  
economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/Cu 
capital 
mixt/as
ociere/ 
Cu ca 
pital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractu 

lui/acordul
ui-cadru 

 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

ÎM CA 
„Grawe Carat 
Asigurări” SA 

- Nr. 
1143 26.10.2022 66514110-0 40 824,00 - 31.12.2022 

 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice (DA/NU) ___________ 
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durabile (achiziții verzi)? 
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

- 

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                 Gheorghe POJOGA 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 1 din21.10.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primiria comunei Cania, raionul Cantemir

Localitate comuna Cania, raionul Cantemir

IDNO 1007601007686

Adresa comuna Cania, raionul Cantemir

Numir de telefon 027 341635, mob. 078054 1 f 0

Num5r de fax
E-mail oficial primaria.cania@Yande

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul procedurii de atribuire aplicate Cererea of-ertelor de preluri

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: nu este

Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizi(iei Reparatia drumului in s. Epureni coryQ4qia

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licilalia
deschisd)

Confbrm Legii 131 privind achizitiile publice

Frocedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t al ul u i guv e r n am e nt al Ww,w. r.nt e nde,r. g ov. ryt d )

Nr: https://mtendgr.,gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
W
Link-
u I : http s : //ac hi ziti i md/rq/pub I i c/bud set/2 0 04 8 0 3 2

Data public Erii 26.09 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii.md;

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

Da
Link-ul catre planul de achizilii publice publicat:

20.09.2022, la ba p(@tender. gov. !q4-
Anunf de inten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

Sistem dinamic de achizilie

Sursa de finan{are Buget de stat;

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 725167,0

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: nu este

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire: nu este



5. PinI Ia termenul-limiti (data 10.10.2022, ora 14.00), au depus oferta 5 ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SRL Orizontul Lux I 003603009332 Boiatiuc Alexandr
2 S.A.Drumuri.Cahul 1003603151541 Gheorghe Zagorodnii
J Voinkoff Group SRL 1012603000632 Voinschi Victor
4 SRL,,Alternativa Construct" I 0 I 7605003399 Gladcov Valentin
5 Euro Lieht r016600031961 Eugqryu qeeleele

6. Informalii privind ofertele depuse gi documentele de calilicare qi af'erente DUAE prezentate de
cltre operatorii economici:

Denu mirea ofertant/candidat, sem nate electronic de
operatorii economici

Documentele solicitate gi alte condifii,
cerinte obligatorii

SRL
Orizontu
I Lux

S.A.Dru
muri.Ca
hul

Voinkoff
Group
SRL

Oferta - Specifica{ia de pre{ + + +

DUAE + + +

Specificalia tehnicd (Deviz de cheltuieli) + + +

+ +

Certificat de atribuire a contului bancar + + +
CERERE DE PARTICIPARE + + +
DECLARATIE

privind valabil itatea ofertei
+ + +

Dovada inregistriri i persoanei j uridice, in conform itate cu
prevederile legale

+ + +

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul gi
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractu lu i

+ + +

AVIZ pentru participare la licitaliile publice de lucrdri dirr

domeniul construcfiilor gi instalafiilor
+ + +

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR + + +

Certificat privind lipsa sau existenfa restanfelor fa{d de

!Wg!ulpublic national (eliberat de FISC)
+ + +

Declaralie privind I ista princ ipalelor I ucrdri
executatein ultimul an de activitate

+ + +

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + +

Declaralie privind personalul de specialitate gi/sau a
expe(ilor

+ + +

Diriginte de gantier- Agentul economic va prezenla legitirnalia gi + + +

2



certificatul de atestare tehnico- profesionali ralabile pentru
perioada execuErii lucrf,rilor.

Cerificat securitatea si sdndtatea in muncd +
Garanfie a obiectului +

Scrisori de recomandare + + +
standarde de asigurare a calitetii (tSO g0O1)

+ +

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Suma
ofertei

(fEra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
achizilionarea
lucrarilor de
reparatie a
drumului in s.

Epureni com.
Cania,
raionul
Cantemir

SRL Orizontul Lux 700 534,96 Conform
devizului
de
cheltuieli

+ +
S.A.Drumuri.Cahul 712 103,90 + +
Voinkoff Group
SRL 718 749,35

+ +

SRL,,Alternativa
Construct" 721940,92

Euro Light 817 076

8. Pentru elucidarea unor neclarit5(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scizut) s-a solicitat: nu este

9, Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
S.A.Drumuri.Cahul Pret mare
Voinkoff Group SRL Pret mare
SRL,,Alternativa Construct" Pret mare
Euro Light Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

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

Atribuirea contractului de achizilie public[:



Denumirea lotului
Cantitate Si unitrtu O. Suma totala

(f{rl TVA)
Suma totala

(inclusiv TVA)
achizilionarea lu-ra.ilor de
reparatie a drumului in s.
Epureni com. Cania, raionul
Cantemir

Conform
devizului de

Anularea procedurii de achizilie publica: nu este

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea Oe t.ansmite"e

SRL Orizontul Lux Nr. 147 din n:iLnn SIA RSAP, e-*rilS.A.Drumuri.Cahul Nr. I47 ain n.tO.ZOZi SIA RSAP, e-maitVoinkoff Group SRL NLtl? ain riloiozz SIA RSAP, e-mailSRL,,AIternativa Construct,, Nr. 147 din tiioiozz SIA RSAP, ,-*oit
Nr. 147 dintZ.t020E SIA RSAP, *mail

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

1 7. Contractul de achiziliel acordul-cadru in ch eiat:

Incazul in care vatoarffi
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3lulie 2015 privind
achiziliile publice

Z 6 zile in
mijloace electronice gi/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Numtrrul
gi data

contractul ui
Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului

21.10.2022
31.t2.2022

Informafia privind achizifii pubrice durabile (achizi(ii verzi) nu

Au fost aplicate criterii pentru achizifii pubrice durabire (achizifiiverzi)?

JatgaJ3a de achizifie cu TVA din contract/ contracte alotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii dedurabilitate (tei MD): (indicali suma cu TVA)

codul cPV al loturui/roturilor pentru care au fost apricate criteriide durabilitate:

(DA/NUI

4



criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Pre(ul cel mai scdzul tr

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheierea
contractului/controctelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdx,ute de art, 32 atin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd tn cazul depunerii contestaliitor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizore, aceastea oufost examinate Si solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitutlinea desfdsurdrii procedurii
de achixitrie, fapt pentru care poartd rdspundere codorm preveclerilor legale tn vigoare.

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizifii:

//frr"c'fz- --/n-o;b4r2 /
(Nume, Prenume)













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizisiipublice

Nr.4 din26.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorittrtii contractante IP $coala Profesionall Soroca
Localitatr: or. Soroca
IDNO 1008607002130
Adresa or. Soroca, str. $tefan cel Mare 6
Numtrr de telefon 023022210,023023,t81
Numlr de fax
E-mail oficial Sp.soroca(@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, tetefoa
gloil)

Cobozev Diana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: nu sunt

4, Modificdri operate in documenta(ia de atribuire: nu sunt

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de pre[uri
Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr: nu
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizifiei achizifionarea resurselor energetica (cdrbune AS)
Cod CPV 091 I I 100-1
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Conform Legii 13 l, privind achizitiile publice

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guv ernomental www. mt endeLp. md)

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpi -
MD-1 66496484s777
Link-
ul : https ://achizitii. md/rolpublic/budeet/2 0 04 8 4 I 8
Data public drii: 05.10.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatl achizitii.md

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

Da
Link-ul cdtre planul cle achizifii publice publicat.
Bap(Etender. eov.md 24.0 I .2022

Anunf de intenfie publicat in BAP (d,upd caz) Data: nu
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Licitalie electronic6

Sursa de finan{are Buget de stat;
Valoarea estimatE Aei, /drd TVA) 476000,0



Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

t. SRL Antratit 1003607150162 Dibrianschi Boris
2 AUTO-INTERNATIONAL SRL 1012602002961 Denis Negrean
3 SRL PoVladar r00860200s457 Berezov Vlad
4 SRL TINCOMERT INVEST 1021600008549 Alexandru Bondarenco

5. PjlnI la termenul-limiti (data 13,10.2022, LE 14.10.2022 ora 15.00), au depus oferta 4
ofertanfi:

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

Preturile ofertelor in tabel sunt indicate in urma licitaliei electronice cu cel mai mic pef:

2

AUTO-
INTIIRNATI
ONA.L SRL

Specifica{ie de pret + + +

Specificafia tehnictr + + +

DUAE + -t- +

INCLUSMocumente suplimentare

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in
conformitate cu prevederile legale

+ l- +

Certificatulde atribuire a contului bancar + t- +

Certificat de conformitate a bunului + {- +

Ultimul raport financiar + l- +

Certificat privind lipsa sau existenfa
restanfelor fa]d de bugetul public national
(eliberat de FISC)

+ + +

CERERE DE PARTICIPARE + +. +
DECLARAIIE privind valabilitatea ofertei + +' +

Denumirre
bunului

SRL Antra{it
AUTO-
INTERNATION
AL SRL

SRL PoVladar
SRL
TINCOMERT
INVEST

Cdrbune AS tone 57,07 6791.66 6791.67 7416.67 8017.93

Den um irea ofertant/candidat

Documentele solicitarte qi alte condifii, cerin(e
oblisatorii

;SRL rtL :,

Antrafit
SRL
PoVladar

Unit
masura

captitat
' ',AA rl

Ofertant/Pre{ul ofefi:ei fara TVA



7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Suma ofertei
(fara rVa)*

Cantitate qii

unitate de
misurtr

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Cdrbune AS SRL Antrafit 6791.66 57.07 tone + +

AUTO-INTERNATIONAL
SRL

6791.67 + +

SRL PoVladar 7416.67 + +
SRL TINCOMERT
INVEST

8017.93 + +

Preturile ofertelor in tabel sunt indicate in urma licitafiei electronice cu cel mai mic pef:

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

9, Ofertanfii respin$ildescalificafi:

I)enumirea operatorului economic Motivul respingrlriildescalifi cirii
AUTO-INTERNATIONAL SRL Pret mare
SRL PoVladar Pret mare
SRL TINCOMERT INVEST Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scfuut

12.Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor: mu este

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

Grupul de lucru a acceptat oferta propusd de SRL Antra{it, deoarece sura propusd de cdtre operatorul
economic este cu cel mai scizut pref conform criteriului de evaluare stabilit in anunful de participare
pentru procedura nr.
din 13.10.2022,L8 din 14.10.2022 privind achizifionarea resurselor en.ig.ti"a (partn*. eS arut
2022) - suplimentare qi documentele prezentate coincid cerintelor din anrlniut d. prrtir.ip*.

15.



Atribuirea contractulu i de achizi[i e publ ic6 :

Denumirea
bunurilor

Anularea procedurii de achizilie public6: nu este

16' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupurlui de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
economic

Nr.271 din 18.10.2022
AUTO-IN]]ERNATIONAL SRL Nr. 271 din 18.10.2022
SRL PoVladar Nr.271 din 18.10.2022
SRL TINCOMERT INVEST Nr.271 din 18.10.2022 se specificd SA RSAP,

17. Termenul de aqteptare pentru incheierea contracturui:

1 8. Con tractul d e achtzi[ie I aco rd ul-cad ru inch eiat :

n cazul in care valoarea estimatd a c""t.a"trrtui
este mai micd dec6t pragurile prev*zute la art.2
alin. (3) al Legii nr. t3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

aazleincazu@
mijloace electronice si/sau fax n

vind achizitii ice drrrahile ( cohi zi+ii nu
Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi(iiverziX 

-_--
Valoarea O" u.nrr,1r*o rU-* *ffi
lotului/lot'rilor pentru care au fost apricate criterii deg1I*"01y?:
Codul CPV al,o,urr^*** ***ffi
de durabiliitate:

(DAilVU) nu

(indic'ali suma cu TVA)

4

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Antratit se specificd SIA RSAP. e-mail.
se soecificd,SIA R,qAP e-mnil
.lc .qnpft Qri.lI/ P.qlD o *nil

Cu crpital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Numrlrul
qi data

contractului/

Termen de
valabilitate al
contractului



Criteriul de atribuire pentru lotul/Ioturile pentru care au fost I Pregul cel mai scizut o
aplicate criterii de durabilitate:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nn 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn caz:.ul depunerii contestaiiitor Ei/saurecep(iondrii rapoartelor de monitorizute, aceaslea aufost examinate qi solur.lionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,tapt pentru care poortd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conductrtorul grupului de

(Nume, Prenume)



















Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.14  din 26.10.2022 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni 
Localitate Or.Briceni 
IDNO 1009601000131 
Adresa Str. Stefan cel Mare 38 
Număr de telefon 0247-2-29-08 
Număr de fax 0247-2-26-68 
E-mail oficial contabilitateadirectia@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Danilova Olga 060560138 

Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare inclusiv 

ecologice pentru institutiile DITS Briceni 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  1813427.00 lei Fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  21060699 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1658919440497 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060699/ 
Data publicării anunțului de participare  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

Nu +    Da □ 

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

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

26.10.2022 

Denumirea operatorului economic CC Universalcoopbriceni 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 92 

Data: 30.08.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: -48000.00 lei 

Inclusiv TVA: -60000.00 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție  

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  + 

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658919440497
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prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Art.76 alin.7 subpunct 4 Legea Nr 131 din 30.07.2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  
Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

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

 
__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse 
alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la 
produse alimentare, si nu ajung banii pentru inregistrarea contractelor. 
 

 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse 
alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că s-a redicat pret la 
produse alimentare, si nu ajung banii pentru inregistrarea contractelor. 
 

Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 
12.09.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe Produsele Alimentare 

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
CC Universalcoop 
Briceni 

Nr 92 26.10.2022 -48000.00 -60000.00 

Conducătorul grupului de lucru: 

   Sef DITS 

Știrbu Vitalie  

 

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































DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice

Nr. MD-I663153780894 l0I COP din 26.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Penitenciarul nr.7 Rusca
Locaiitate s.Rusca
TDNO 1007601000089
Adresa s.Rusca. mun.Hincesti
Numir de telefon 026967209
Numirde fax 026967201
E-mail oflbial p7 achizitii@anp. gov. md
Adresa,de intetnet

::;;,ir"'de 
contact (nume' prerutma telefon' Holban lvan, 069261 082 ; 0269 67 209

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
apiicate

Cererea ofertelor de preluri

l;:;;u,Y; 
de achizirie repetati

Ti$uI obiebtului:contfactului de
actrizitie/ acordului-cadru

Servicii

Obiectul achizifiei Achizilionarea serviciilor de supraveghere tehnicd a lucrdrilor la
obiectul ,, Reconstructia perimetrul de pazLlaPenitenciarul nr.7-
Rusca, etapa ll(ingradiri interioare).

Cbd CPV 71200000-0
Expunerea motivuluiltemeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn iiazul aplicdrii altor
proc eduri de cdt I i citayia de schis d)

In conformitate cu prevederile art.2 alin.(l) lit. a al Legii nr.
l3l/2015 privind achizifiile publice. Art.22, pct. 1, lit.d) din
Legea w.72111996 privind calitatea in construclii ,,investitorii
sunt responsabili de asigurarea verificlrii execu{iei corecte a
lucrlrilor de construcfii prin responsabili tehnici atestati sau
agenli economici de consultantd specializali qi autorii proiectelor,
pe tot parcursul lucrdrilor".

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

Nr: MD-1663153780894
Link-ul : https ://achi zitii.mdho I public/tende r 121063 669 I

Platforma de achizifii publice
utilizati

achizitii.md

Procedura a fost inclusi in
planul de achizifii publice a

autorititii contractante

Da
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:
http ://www. anp. sov. m dl achizitii publice

Anun( de intenfie publicat in
BAP (dupd caz)
Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplica

Sursa de finanfare Buget de stat;
Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 218263.81 lei



3. Clarificdri privind documenta{ia de atribuire:

4. Modific5ri operate in documenta{ia de atribuire: Nu au fost

5. Pflni Ia termenul-limiti (data 26.09.2022,ora 08:00), a depus oferta un singur ofertant:

Data solicitirii clarificirilor 1 5 septembrie 2022, 18:57

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitiirii de
clarificare

Stimata autoritate contractanta, codul CPV
71200000-0 - Servicii de arhitecturd qi servicii
conexe nu corespunde cu Codul CPV din anuntul
de oarticioare.

Expunerea succinti a rispunsului Cu referire la codul CPV 71200000-0 - Servicii de

arhitecturd qi servicii conexe, este un cod CPV
general care cuprinde qi codul CPV 71247000-l-
Supraveghere a, lucrdrilor de constructii. La
publicarea procedurii de achizitie, platforma
https://achizitii.md nu a pennis atribuirea CPV
inclus in documentafia de atribuire (CPV
71247000-l- Supraveghere a lucr[rilor de
construcJii), Ca urmare a fost aplicat CPV general

- Servicii de arhitecturd si servicii conexe.

Data transmiterii 1 6 aepten{bri e. 2,022.r:l 6i3 3

Data solicitlrii clarificirilor l5 septembrie 2022, 18:57

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

Termenul de executare a lucrarilor, conform
documentatiei standard: 7 luni; Valabilitatea
contractului este insa pina Ia31.t2.2025. Cum se

vor contracta aceste 7 luni in perioada de 3 ani? pe

etaoe? va rusam sa clarificati si acest subiect.

Expunerea succinti a rispunsului Termenul de executare a lucrarilor, conform
documentatiei standard termenul de execuclie
constituie 7 luni, pentru anul 2022 , au fost
planificati 5 000 000,00 lei pentru realizarea
obiectivului dat inclusiv , pentru contractul de

antrepiza , contractul privind achizitionarea
serviciilor de responsabil tehnic qi achizitionarea
serviciilor de efectuare a controlului de autor la
obiectul . HG nr.1419 din 28.12.2016 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
planificare a contractelor de achizitii publice,
prevede ca Planul se modifici ori se completeazd
dac6 apar modificdri in buget $l respectiv, sint
identificate noi resurse financiare. In cazul cind vor
fi identificate susre financiare suplimentare, iar
lucrarile/serviciile vor fi exeutate/prestate, se va
modifica planul de achizitii si vor fi rederectionati
banii pentru achitarea lucrarilor executate I
serviciile prestate la obiectivul dat.

Data transmiterii 1 6 septembrie 2022, 16:33

I{,r. Denumirea operatorului economic .iiiIDNO

1. Eco Buil Construct SRL 1001900020632 Savcenco Adrian

2



6. Informafii privind bfertete depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
cdtre operatorii economici:

Nr.
dlo

Descrierea criteriului/ corinfci Denumirea
ofertanUcandidat

Eco Build Construct
SRL

Propunerea tehnich-ofertantul elaboreazd propunerea tehnicd" astfel lncdt aceasta s6 respecte in
totalitate cerinfele de calificare, precum qi cerinfele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea
tehnicd contine - Specificatii tehnice bnexanr.22\.

prezentat

2 Propunerea financiar6- ofertantul elaboreazf propunerea financiartr, astfel inctrt aceasta sd

fumizeze toate informa{iile solicitate cu privire la prefuri, tarife, precum qi la alte condi{ii
financiare gi comerciale legate de obiectul contractului de achizi{iepublicd de bunuri qi servicii.
Propunerea financiarl contine - Specificatii de pret (anexa nr.23)

prezentat

3 DUAE prezentat
Acte solicitate prin DUAE

4 Cerere de participare, Anexa nr. 7 la Documentafia standard, semnat cu semndturd electronicA prezenlat
5 Declara{ie privind valabilitatea ofertei, Anexa nr. 8 la Documentalia standard, semnat cu

semndturd electronictr
prezentat

6 Declara{ie privind experienfa similard" .dnexa nr. 12 la Documentafia standard, semnat cu
semndturd electronicd

prezentat

7 Certificatul de atestare tehnico-profesional6 qi legitinati4 copie semnatd electronic ptezentat

8 Certificat/Decizie de lnregistrare a intreprinderii gi Extrasul din registrul de Stat, Copie -
confirmatl prin semndtura electronicd a ofertantului

prezentat

9 Informafii despre ofertant, Copie - confirmatd prin semn[tura electronic[ a ofertantului prezentat
l0 Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca detindtoare de cont, semnat electronic

de cdtre operatorul economic;
prezentat

l1 Lista serviciilor acordate in ultimii 5 ani, similare celor propuse spre contractare, copie semnatd
electronic.

prezentat

l2 Certificat de efectuare sistematicd a pl6fii impozitelor, contributiilor, Eliberat de Inspectoratul
Fiscal, valabil la momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de citre operatorul economic.

prezentat

l3 Va dispune de experientd in domeniu nu mai pufin de 5 ani, lipsa antecedentelor penale,
posibilitatea de a asigura prezenlafrzicl la obiect, pe toati durata desf6qurdrii lucrdrilor, copie
semnatd electronic.

prezentat

T4 Actul care atestd dreptul de a presta servicii in domeniu dat * Legitimafia valabild eliberatd de
Ministerul Dezvoltirii regionale gi constructiilor" Copie confirmatd prin semnlturd electronicd a
ofertantului.

prezefiat

15 Declarafie privind confirmarea identitIlii beneficiarilor efectivi gi neincadrarea acestora in
situafia condamnbrii pentru participarea la activitAli ale unei organiza{ii sau gruplri criminale,
pentru coruptie, fraudd gi/sau spilare de bani, completat in conformitate cu ordinul Ministerului
Finanfelor nr.l45 din 24.11.2020, confirmatd prin semndtura electronicl:

prezentat

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

Denumirea
loiului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fErd TVA)*

Centitate
qi unitate

oe
mflsUr',f,r

Corespunderea
cU cerin{ele de

galifiCare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnicb

SCrvicii dc.
suprhvegheie
tehnlctr a lucrtrrilor
la oblectul
,rReconstruc{ia
perimetrului de :

pazdla
Penitenciarul nr.7 -
Ruscb", etapa II
(ingradiii ,,

interionre).

fico Build
Constfuct

198000,00

I set + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale



,/
.,/ (lnformalia privind "Corespunderea cu cerin[ele de calificere" Si "Corespunderea cu specfficaYiile

tehnice" , se va consemna prin: ,,*" fn cazul corespunderii Si prin ,,-" tfl 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 prefului anormal de scizut) s-

a solicitat:

, Data ,.,

solicittrrii
Opeiatoiur
economic

Informa{ia solicitatd Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

28.09.2022

Eco Build
Construct

P r ezentarca prin mij lo ace

electronice cu aplicarea
semndturii electronice a

documentelor justificative
DUAE: poz.l0 Certificat
de atribuire a contului
bancar qi poz 12 Certifrcat
de efectuare sistematicI a
pl61ii impozitelor,
contributiilor.

Au fost remise prin mijloace
electronice cu aplicarea semndturii
electronice: I Certificat de atribuire a
contului bancar qi 2 Certificat de

efectuare sistematicd a pl61ii
impozitelor, contribuliilor.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
oberatorului economic

Motivul respingerii/descalifi ctrrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut cu respectarea conditiilor solicitate din caietul de sarcini.

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

Factorii de evaluaie Valoarea din oferttr Punctajul calculat

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplica

14. in urma €xaminiri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

A desemna oferta depusi de,Eco Build Construct" SRL, ciqtigitoare

Argumentare: Oferta depusl de ,,Eco Build Cpunctaj lonstruct" SRL , corespunde criteriilor Ei cerintelor
de calificare solicitate la evaluarea ofertei, conform criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului
fiind avantajoasi din punct de vedere economicb

Denumirea [o.tglUi neniniireg:
dpg l. ll'oi
economlc

Q44tiiqip si
urrit4te d0 m4puit

Prptul
unltar

Pretul totalT- Pretul totrl'..---::-
iihciiisin tvAl

Achizitionarea serviciilor de
supraveghere tehnic[ la obiectul

,,Reconstrucfia perimetrului de pazd
la Penitenciarul nr.7- Rusca, etapa
II (ineradiri interioare).

,,Eco Build
Construct" SRL

I set 198000,00lei 237600.00 lei



(Informarea operatorilor economici implicali 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 aqteptare pentru incheierea contractului:

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

6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
previzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
fl 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

(Selectasi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civit al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economrc

Intreprinderea:
Cu capital
auiohtonl
Cu capital

mixt/asociore/
Cu eapitat

$trilin :

Numirul
qi data

contractuluil
acordului-cadnr

Cod
cPv

Vnloarea
contractului

Termen de valabilitateffi "o 
o t r".t ut rli)"co rd u Iu i-

cadru

Eco Build
Construct

SRL

Cu capital
autohton

Contract de
antrepizd"

ru.0Il22lCOP
din

24.t0.2022

I

c\l
c\

00
o\

\o
f-
c.l
o.l

31.12.2024

Informafia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) Nu se aplici

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cii termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de irt. SZ ittn. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesialiilor"EVtou
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

Ptin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achiailie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Vicepregedintele grupului de lucru pentru achizi{i:

Ivan HOLBAN

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

Denumirea operatorului
economrc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Eco Build Construct" SRL 26.09.2022 e-mail

(Nume, Prenume)



ruodel-tip

DARE DB SBAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice !
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 21064248-din,l.f .10.2022

Date cu privire la autoritatea contractantI:

Denumirea autoriti{ii contractante Directia Educatie Tineret Ei Sport sectorul Botanica

Localitate Mun. Chisindu

IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Traian2l12
Numir de telefon 022776711

Numlr de fax 02276s42t

E-mail oficial ac h i z-i ti i d ets bo-taIri g-a(rD glrra i I . co nr

Adresa de internet http://clctsbotan ica. t-rlc!/atl Ltuturi-c'le-participalc/

Persoana de contact (nunte, prenunxe, telefon,

e-mail)

Frunz[ Inna

Date cu privire la procedura de atribLrire:

DC.r€r"" ofertelor de preluri llicita{ie deschis[ lAltele:Tipul procedurii de atribuire

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz,
Bunuri n Servicii I Lucriri II obiectului contractului de a acordului-cadru

Construc(ia zidului sprijin la L.T "Mihai Grecu"
str.Vulea Crucii I4/4"

45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea fi-rocedurii de atribaire (tn cazul

iciirii ctltor proceduri decdt li
Nr: Achizitii.md lD 21064248
MTender ID

s-b3 wdp 1 -MD- I 66181 8464525

Procedura de atribuire (se tta indica
din ca&'ul portalului gutternantental

vt,-tt'yt,. nt:cntle r. gttv. ntt!")

Link-ul: : I I ztchir,ilii:n cllro/p rr h I i 1210642481

Data public irrii:22.09 .2022

r achizitii.md; n e-licitatie.rnd; I yptender.mdPlatforma de achizi{ii publice utilizati
nDa nNuProcedura a fost inclusi in Planul

de achizi{ii publice a autorit[{ii
contractante

Link-ul c[tre planul de

D"t"' t ttps://mtender'gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1 663 8 3 846 45257 tab=contract-notice

Anun{ de inten{ie publicat in BAP
(dupd caz)

Lirlrt, lrttpt://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD-

I 6 63 83 8 4 6 4 52 5? tab: contract-notice
nacord-Cadru nsistem dinamic de achizilie

nLicitatie electronicd oCatulqg rlggllqllt
Tehnici;i instrumente specifice de atribuire

.B"g.t d. stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse

externe; nAlte surse: [lndi914l
Sursa de finan{are

2 856 515,25Valoarea estimatfi (ei, fdrd TVA)





Clarifi cdri privind docuurentalia de atribuire:

(Se t;a cotlxpleto in cazul tn care au.fost solicitate clari/icdri)

Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se t,a completa tn cazul in care au fost operate modificdri)

Infolraliiprivinclofertele depuse gidocumentele de calificare Ei aferente DUAE prezetttate de cdtre operatorii

econornici:

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
ExDunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

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

findicali surso utilizctlii ;i data publicarii/

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

findica[i numdrul de zileJ

PAnd la termenul-limita (data 11.10.2022, ora_09:00), au deptts oferta 7 ofertanfi:

Nr. Denumirea
operatorului

economic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Mavitex-Cons 1 00760005790s Maria Chiperil
., IGOSTAFF Construct 1014600001827 Tatarus lgor

3. Eurogalex Prim 1008600035294 Ciocoi Dutnitru, Ciocoi Gabriela

Denumire document

Denumirea operatorului economic
Mavitex-Cons IGOSTAFF

Construct
Eurogalcx I'rittt

Documcntelc cc constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu core

Prolrttnerea tehnicit
Deviz Fortna 3,5,7, graficul de exectltare a lucrdrii (anexa nr' I 0);

preze n/el prezenl0l preze nl0l

nfprfoi Dt,ezenlal Drezentat preze nl0l

linlnciarh F3 I prczenlal prezenl0l prezenlctl

NI IAP prezentctl preze nl0l prezenlal

Ciaranlia Dentru ofbrti (anexa nr. 9) prezcnlal prezenl0l preze nl0l

a".rif-*or..i..i,rd Iirrsa qau existelrla reslantelor la btrsetul oublic national prezenlal prezenlcil preze nlal

Garanlia pentru lucriiri executate 6 ani p reze nl d/ preze nlal prezenlol

Formular (anexa nr. 22)
Aviz pentru partioipare la licitafiile publice

prezenlqt praze nl0l preze nl0/

ffi.e
Se va consnma prin: prezenlat, neprezentat, nu

Do".,la l,iQfsltdi, persoanei juridice, in confornlitate cu prevederile legale

din tara in care ofertantul este stabllit

prezent0l prczenl0t prezent0t

Cott,f""t pll"t,r,l ,rr.r"g""entul oalitafii lucririlor conform stzrrrdardelor ISO

in donrerriu constrrtcliilor

prezenlal prezenldl

C.,titicat,,t de atestare Tehnico profesionalS a dirigintelui de ;alrtier prezc tll0l prezenlat prezenlat

ffitehnic[IanlaterialdeconstructiecarevorIj
utilizate la executarea contractului.

prezenl0t prezental

ptezenlal prezenlat preze nl0l

prezenlot preze nl0l prezen/al

prezenlal prezent(il preze nl0l

preze n tal prezenl0l prezenl(tl

Anexa I 6 preze nlol

Anexa I 7
preze n lal

Act tra'rcar carc."a de,rlonstla clisponibilitatea dc bani lichizi 50% din

valoarea of'ertei, linii creditare sau materiale circulante sau alte miiloace

llnanoiare ( oontracte de imprunrttt)

prezenlal prezenlut

2

Anexa I 2

Ancxa





Denumirea lotului
Denumirea operatorului

economic

Preful ofertei
(flird TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsurtr

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Co rcs pu nd elca
cu specilica{iiltr

tch n icc

Lot 1 Mavilex-Cotts 2 428 443.t2 Conform
devizuluiIGOST'AFF Construct 2 8t2 849.00

Eurogalex Prim 2 8r9 49s.00

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din

do,cumentalia de atribuire $i se va consenxna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

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

Informalia privind corespundoroa ofertelor cu cerinlele solicitate:

* in cantl ttliliziirii licitaliei electronice se vcr indica pt'eltl ofertei /inale

in cazrl corespunderii Si prin ,,-" tn ccrntl necoresptrnderii)
Evaluarea tehnicii a.fost efechtcrtd de ciitre inginer DETS Botanica Si $ef DETS Botonica.

pentru elucidarea guor neclarit6{i saLr confinnarea unor date privind corespllndel'ea ofeftei cu cerintele stabilite

in docurnenta{ia de atribLrire (inclusiv.iustificarea prelului anonnal de scdzr"rt) s-a solicitat:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind ngmArul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut tr
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-Pret D

Cel mai bun raport calitate-cost D

(in cazul tn care tn cadrul procedurii cle atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire' se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor a/brente)

Inforrnalia privind factorii de evaluare aplicali:

(Se ya completa pentru loturile care au.fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun rapctrt calitole^prel

sau cel n'tqi bun raport calitate-cost)

Data
solicittrrii

Operatorul economic Informa{ia solicitath Rezmatul rhspunsului
operatorului economic

t7.10.2022 Mavitex-Cons Documente din anunt la solicitarea
AC * iustificarea

Se anexeaz[ la dosar

Ofertan{i i respinqi/descal ifi ca{i :

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
Mavilex-Cotrs anf. Zt alin. (1) lit. g) legea 131 privind achizilii publioc

IGOSTAFF Construct
Eurosalex Prim

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factortrl 1 Ponderea

Denurnire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denuuire factorul n Ponderea

a
J





Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

iu urrna exarnin[ri, evaluSrii ;i cornparSrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribLrire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in terneiLrl art.7l alin. (1) lit.g)

Argunrentare: existd abateri grave de la prevederile legale care afecteazdrezultatul procedr"rrii de atribuire sar-r

face irnposibil6 incheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se in{elege faptul cd pe

parcursul at'r,lizei, evaluSrii gi/sau finalizhrii procedurii de atribuire se constat6 erori satt omisitttli, autoritatea

tontractant6 aflinclu-se in irnposibilitatea de a adopta rndsuri corective fard ca acestea sd conducl la iltc[lcarea

principiilor prevdzute la aft.7 .

Modificarea caietului de sarcini.

Inforrrarea operatorilor economici despre deciziile grLrpuh"ri de lucru pentru achizilii:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului cle
'luiru 

pentru ichizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l tlin 3 iulic

201 5 privind achiziliile publice)

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

ilc.^lir1crte valoarea estimatA a contractului
este mai micd decdt pragurile prevSzute la afi.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

privindachiziliilepL

tr 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii
prin miiloace electronice pi/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comur-ricirii
prin rniiloace electronice qi/sau fax n

ffiarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 1 31 din
3 ir-rlie 2015 privind achiziliile publice

tr l1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comr"rnicf,rii
prir-r miiloace electronice qiisau fax I

(Selectctli termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prettdzute de Legea nr. I 3I din 3 ittlie
'2015 

piivinrl achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teplare, se efectueazd in crtnfbrntilale ct,t

prevederile TITLryLUI IV Capitolul I (Calcularea Termenultti) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Co ntractu I de acl"izitrie lacordu I -cadru in chei at :

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

rnixt/asociere/
Cu capital strdin

Nurntrrul

$i data
contractului/

acord ului-cad ru

Cod CI'V

Valoarea contractului 'l'crnten clc

valabilitatc al

con trlc tu I tt i/aco
rd rr I u i-cad rufIrI TVA inctusiv I'VA

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(flrI TVA)

Pre{ul total
(fflrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot I

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-muil

Muvitex-Cons 25.10.2022 mavitex.cons@gm ail.com

IGOSTAFF Construct 25.10.2022 tatarus83(dnta il.rq,
Eurogalex Prim 25.10.2022 e u ro gu I c x fiD ruil-r-!.Ig,

4





Infornra{ia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd, doar in cazul itr care

la proceclura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a ittcheiat contract/cotttracte pe tttrut

lot/loturi pentru care alr fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta tlare cle seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr.

131 clin 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinute qi solugionate.

prin prezenta clare cle seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmii corectitudinea desfdsuriirii procedurii

de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale_futigoare,

Contlucdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii: Ion M'

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii Yerzif (DA)

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

(indiccrli suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii le durabilitate: 45200000-9

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai sc[zut n
Costul cel mai sc[zut n

Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost r

7c l: n c5-
:\L E0uc/

fr'i-!fl
#"k, s""lf,

&"w"si





I.

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 2 dh 27,19.2022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

TII. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul_cadru:

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

M icAorarea va lori i contra"t, iri-V

Den umirea autorititii contractante Prim,aria s Gura Calb-enei
s Gura GalheneiLocalitate

rpNo
Adresa r. Cimiglia, s. Gura Galbenei, str. A.Mateevici

J9
Numdr de telefon 024t4623r
Numir de fax 024t46319
E-mail oficial g u ra gaf benei. p ri maria@y and ex.co m
Adresa de internet
Persoana de contac Birsan Maria

Tipul procedurii de achiii-tie

Obiectul achizitiei

t.."i.u ,ti"tt"l"r dtp*t,- V --
t, 

1c !1a g i 9 {999154 t- 4!* J lty! !r:q!1,
Pruduse ulimenture pe perioatla 0t.09.2022 -
3 I. I 2.2022

Cod CPV r 5800000-6
Valoarea estimati a achizifiei 3 23000.00
Nr. qi link-ul proeedurii (se va i;Aica Ain cadlul
porta I ul vw,w. mte ryde r. gov. ryd

Nr: 21060895
t- irrk-u locds-b3wdo 1 -M U- I 659 1 O??2)qaa

Data publiclrii anunfului Oe particip"are 29 07.2022
Data (datete) Ei referinla l"efeiinjeG; [untieeritor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referi anunful respectiv (dupd caz)

Tipu I contractului de achizifie/acord ulu i-cad ru []rrnuri V Servicii I l-ucrf,ri r;
\1,, \./ f\., .irrr v L)ai:Contractul de achizifie/acordul-caAiu se .ef""e fu

un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanfare Buget de stat V Buget CNAM n

Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: ilndicotil

Data deciziei de atribuire 
" """t.""t"t"1 de

ach izitie/ acord ul ui-cad ru
16.08.2022

Denumirea operaterului: economic LI."Negru Victor"
Nr. qi data contractului de achizifi"luco.Oufui
cadru

Nr: l3-22
Data:24.08.2022

valoarea contractuiui da@
cadru

FdrbTY A: 14447,22
lnclusiv TVA' l6f51r)O

Termen de valabilit4te )t.t?]w_
26.10.2022Termen de execufie

Tipul modificirilor
Mai valori i contractu lu i r.



Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare !
Rezelierea contractului V
Altele: ilndicatil

Temeiul juridic In boza Legii ,,Priviii --- ii:iizitiiti
publice"nr. I3l/201 5 art.76 p(7); Ilotarire
,,Petrtru aproborea Regulomentului cu privire
lo activitateo grupului de lucru pentru
aclrizitii" nr I0 din 20.01.2021 In baza Legii
,,Privind achizitiile publice"nr.l3l/2015
art.76 p(7); Hotarire ,,Pentru aprobarea
Regulamentului ctr privire la uctivitatea
grupului de lucru pentru achizitii" nr I0 din
20.0 t.202 r ,

Scrisoare de in;tiilare nr I8 din 20.10.2022 de
lu II "Negru Victor" despre stoporeo
activitatii de la 01.11.2022

Cre$terea pretului in urma modificirii (dupd caz) [Se va indica dacii se utilizeaza prelul actuulizat ol
Modificarea anterioartr a contractului de
?chizi{ii pu blice/acord ul ui-cad ru (dup d c az )

[Se vor indica loate modificdrile operate utrtcrjor
s i t,u I oare u uc'e s lorct /

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizitiei inainte gi dupa modificare:
Descrierea circumstanfelor care au I]cut necesard rrrodificarea: I.l."Negru Victor"
l. Suma ini(iald o contractului nr 2022-0000001066 etin 29.08.2022 - 25790,00 (Doudzeci pi
cinci mii;apte sute noudzeci lei 00 bani)
2. Micqorarea valorii contractalui cu suma - t 6153,00 ($asesprezece mii unq suta cinciz,eci ;i trei tei 00

bani)
J. Suma totald o contractalui dupd moclificore - 9637,00 (Noud mii qase sute treiz.eci ;i ;apre lei 00

bani)
w. Descrierea circumstan{elor care au fdcut necesari modificarea

Scrisoare de instiitare nr 18 din 20,10.2022 de la II "Negru Victor" despre stooareo activitatii
de Ia 01.11.2022 in lesatura cu situatis creatdin RMin orivinta aproviziondrii: pre(ul ridic,;i lo

electricd si aturale In ln ctrcumslan

VIl. Rezultateleexaminirii:

;,ln baza deciziei grupului de lucru de rnodificare a contractului de achiziqie/gcorylg[gi-ca!ru nr.07 din
27.10.2022- a fost incheiat acordul adilional privind Mic$orarea valorii contractului

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital
m ixt/asociere/

Cu caoital strdin

Nr. gi data acordului
adifional

Valoarea modificirilor (dupd
caz)

FirI TVA Inclusiv TVA

LL"Negru Victor"
Cu capital autohton 7 27.10.2022 t4447,22

16153,00

nypului de lucru:
).:\

{{ndei,.'sov 
ma. 

.wu'w 
tender.gor' md

pentru Solulionarea Contestaliilor; mun. C'hiSindu, bd. $te/an cel Mqre Si S/unt, t21 et. 1, tet .022-820-
6t) -820-65 I : e-mail. comestatii@ansc.md; www. ansc.mq



1.

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr,/ de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.8 din J,l' ,to. /DJ{

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire anlicate COP
Tipul obiectului contractului de
achizifie/aco rd ului-cad ru

Bunuri

Obiectul de achizitie Achizilionarea combustibilelor (pele(i)
Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitafia
deschisd sau cerereq ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atrib uire)

Nr:21065378

ocds-b3wdp I -MD-166546 5477081
Data gi ora deschiderii ofertelor Data:25.10.2022 | Ora:09:00
Anun! de intenlie publicat in BAP Daa

Data:
Link-ul:

Anun! de participare publicat in BAP/
Invitalia de participare transmisi

Nr:

Link-ul:

Data publicirii/
transmiterii:

Tehnici 9i instrumente specifice de
atribuire

Nun acord-cadrul
,/ sistem dinamic de achizilie n

licitalie electronic[l
catalog electronicn

Sursa de finantare
Buget de stat I
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe I
Alte surse: [indicafil

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 500 000 lei

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

)

Denumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Raional Soroca,,A.Prisacari"
Localitate Or.Soroca
IDNO 1003607150209
Adresa Or.Soroca str.M.Kogllniceanu 1

Num[r de telefon 0-230-2-32-24
Numir de fax 0-230-2-37-4r
E-mail srsoroca@ms.md
Adresa de internet www.sr-soroca.ms.md
Persoana de contact Chiro;ca Evghenii



4.

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

Clarificiri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost operate modificdri)

Pini la termenul-limiti (data 25.10.2022, ora 09:00), nu a fost depusl nici o

ofert[:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO AsociaSilad ministratorii

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 25.10.2022 ora 09:00.

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economici

Datao ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

8. Documentele ce constituie oferta:
9.

cazul neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dup d c az) :

./ Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate r Pentru toate loturile n

Alte limitiri privind numlrul de loturi care

2

5.

6.

1

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Risnunsul la demers Expunerea succinti a rdspunsului:

Contestarea documentatiei de atribuire Nul I Dan

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

Indicali sursa utilizate 9i data publicdrii:

Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data:

Termen-limiti de depunere $i deschidere a
ofertelor prelungit

Nun
Da r Cu _zile

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garanlia pentru
oferti

(duod caz)

(Informalia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,,+ " in cazul prezentdrii, ,,-" tn

10. Modalitatea de evaluare:



pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificareadeciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

Criteriul de atribuire aplicat:11.

Criteriul aplicat *Denumirea gi numlrul lotului (aceastd rubrica se va completa tn cazul
in care-fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii
de atribuire)

,/ pre{ul cel mai sc[zut
costul cel mai scdzut tr
cel mai bun raport calitate-pref r
cel mai bun raport calitate-cost E

t2.
13.

Informafia privind ofertele depuse:

(Informapa privind corespunderea OE cu specificafiile tehnice se va indica prin: ,,*" in cazul
corespunderii 5i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii
(se completeazd in cazul tn care specificafiile tehnice ale unui OE nu corespund cerinfelor
stabilite tn documentafta de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite fn baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport colitate-cost)

Nr. lot

I
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9 () ':-r
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Ebe)a-

8i€
!,F

F
6
)tr

.E

I

I)enumirea factorului de evaluare gi
ponderea fiecirui factor Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului



* Informalia privind rezultatele licitaliei electronice:
(Se va eompleta tabelul de mai jos in cazul aplicdrii licitapei electronice)

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul I Prelul firi TVA/noile

valori
Prelul ISrI TVA /noile

valori
Operatorul economic I
Operatorul economic 2

Lotul n Pretul ffiri TVA /noile
valori

Prelul fIrI TVA /noile
valori

Operatorul economic I

Ooeratorul economic 2

14. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire
15.

t6.
17.
18. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind

corespunderea ofertei gi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului
anormal de scizut) cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

19. Corespunderea oper-atorului economic clasat pe primul loc cu cerinlele
stabilite in documentalia de atribuire:
Data solicitlrii documentelor confirmative:
D ata pr ezentdrii documentelor confi rmative :

4

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Prelul ofertei firi
TVAlPunctai ul acumulat

Operatorul economic Documentul
gi/sau

informalia
solicitati

Data transmiterii R[spunsul operatorului economic

Denumirea
operatorului

economic

Se indici documentele confirmative privind selecSa gi calificarea
OE conform documentaliei de atribuire (inclusiv DUAE)
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20. Ofertanlii respingi/des califi cali:



Denumirea operatorului economici Motivul resninserii/descalificirii

Noti* in cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu o corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentafia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de Ia pct. 14.

21. in .rma examiniri Si evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de
atribuire, inbaza deciziei grupului de lucru nr.8 din octombrie 2022 s-a decis anularea
procedurii de achizilie publici/acordului-cadru:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Noti* Informarea operatorilor economici implicafi tn procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizifii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii
nr. I3l din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice.

23. Grupul de lucru ^ respectat termenul de agteptare pentru incheierea
contractului de:

24.
In czzul in care valoarea

estimatl a contractului este mai mici decAt
pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

6 zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace electronice gi/sau
fax

n 11 zile in cazul
netransmiterii comuniclrii prin mijloace
electronice Si/sau fax

In cazul in care valoarea
estimati a contractului este egali sau mai
mare decit pragurile previzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii
comuniclrii prin mijloace electronice gi/sau
fax

tr 16 zile in cazul
netransmiterii comunicirii prin mijloace
electronice Si/sau fax

Denumirea lotului Operatorul
economlc
desemnat



31.

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de a$teptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (calcularea Termenului) al codului Civil, gi implicit, art. 261 (l), 264 (4) fi 265.
' Contracul de achizifie incheiat:

32. Anularea procedurii de achizilie publici:

in temeiul art.7l alin.1) lit a) nu a fost depusd nici o ofertd din Legea Nr.131 din 03.07 .2015
privind achiziliile publice , membrii grupului de lucru au decis de a anula Achizi{ionarea
cornbustibilelor (pele{i) gi a anun}a repetat procedura de achizilie.

Argumentare:

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de afleptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cuzurile prevdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifrile publice ), precum g cd
tn cazul depunerii contestafiilor, aceastea aufost examinate $ solufionate.

Prin prezenta dure de seamd,'grupul de lacru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizi|ie, fapt pentru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

A.Rusnac
(Nume, Prenume)

i'iqmertil,
contiactul

. ,"., 
ii

I
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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.    10___din   26.10.2022     .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga 
Localitate Ceadîr-Lunga 
IDNO 1007601000665 
Adresa Ceadîr-Lunga, st.Sanatornaia 1 
Număr de telefon 060 66 55 60 
Număr de fax 291-2-05-12 
E-mail oficial  Tatiana.Costova@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Costova T. 

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 Masine.aparate 
Cod CPV 33100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1664886640305 
https://achizitii.md/ru/public/tender/21065019/lot/11603149/ 
Data publicării:04.10.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:05.08.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 278 000.0 
 
 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664886640305


2 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data _18,10,2022__, ora_10__:_00__), au depus oferta _2_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Inox Plus 1011600039984 Covalenco Dumitru 

2 MGM SRL 1002600004133 Mihail Moșcovici 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 

 
Inox Plus MGM SRL 

Documentele ce constituie oferta 
 

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

prezentat prezentat 

Documente de calificare 
Cerere de participare prezentat prezentat 
Declaratie privind valabilitatea ofertei(120 de zile) prezentat prezentat 
Dovada inregistгării peгsoanei                               juгidice prezentat prezentat 
Certificat de efectuare sistematică plații impozitelor prezentat prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat 
Rapoгtul financiar (ultimul) prezentat prezentat 
Declarație de la ofertant privind înregistrarea în Registrul de Stat al 
Dispozitivelor Medicale  

prezentat prezentat 

Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare 
a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit  

prezentat prezentat 

Declarație de la ofertant prezentat prezentat 
Declarație de garanție din partea Producătorului minim 24 luni cu aplicarea 
semnăturii autorizate si ștampilă Producatorului 

prezentat prezentat 

Declarație de la ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție prezentat prezentat 
Declarație de la ofertant cu privire la organizarea pe perioada garanției a prezentat prezentat 
Dovada înregistrării în Lista producătorilor prezentat prezentat 
Experienta similară prezentat prezentat 
Declarație de la ofertant despre Transportarea bunulurilor prezentat prezentat 
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
LOT 1   Inox Plus 167612,50 1 lot - - 

MGM SRL 278000,0 1 lot + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Inox Plus SRL 

Nu corespunderea cu specificațiile tehnice:   
Legia 131/2015 ar69,alin6, lit b 
Dulap frigorific dimensiunile nu sunt pentru instalare 
orizontală, a verticală. 

Cazan alimentar electric propus cu gabarite mai 
mare de cît e necesar. 
Anul producerii tuturor echipamentelor în lot a fost 
prezintat din anul 2021, dar solicitat din 2022.   

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: 

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   
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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) 

  
MGM SRL 

   333600,0 
Lada frigorifica cu temperatura joasa 1 14000,0 14000,0 16800,0 
Cazan alimentar electric 1 95000,0 95000,0 114000,0 
Cazan alimentar electric 1 137000,0 137000,0 164400,0 
Mașina pentru spălarea vaselor 1 32000,0 32000,0 38400,0 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

15. În temeiul art. alin. __ lit .             

Argumentare:  _. 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Inox Plus 20.10.2022 Email 
MGM SRL 20.10.2022 Email 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

Nr.01 din 27.10.2022.

1. Date cu nrivire la autoritatea contractanti

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:
ii Vechi r-n U

va completa in cazul in care au losl solicitate qr
Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic

cu relaa c0nlra
Denumirea autoritltii contractante PRIMARIA COMUNEI BOGHENII NOI

Localitate RE,PTJI]LICA MOLDOVA. R-NI.JL UNGHEN I

IDNO 1 00760 l 00 I 824

Adresa T.UNCHENI. s, BOGHENII NOI

Numir de telefon i 0236-92936,07910387 |

Numir de fax 0236-93087

E-mail pri mari abo ghen i i no i @, gmai l. com

Adresa de internet
Persoana de contact Cheorghe FILIPOVICI

ate cu re u

Tirrul rrrocedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Pret

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acord ului-cad ru
Lucrdri

Obiectul de achizi(ie Lucrlri de construc{ia conductei de aductiune
sDre s. Boshenii Vechi r-n Ungheni

Cod CPV 452321 50-8

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decqt licita;ia deschisd
sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6631 41 3547 12

Link-ul: https://mtender.gov.md/tendersiocds-
b3wdp I -MD- I 663 | 413547 12

Data si ora deschiderii ofertelor Data: 06.10.2022 I Ora: I l:00
Anun{ de intenfie publicat in BAP

Nu a fbst pLrblicat

Anun( de participare publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisl

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6631 41 3547 12

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD -1 663 1 4 13 5 47 12

Data publiclrii/
transmiterii: 1 4.09.2022

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nu

Sursa de finanfare Buset de stat

Valoarea estimatl (lei, fiird TVA) 753452,83 MDL

Lotul I Construirea conductei de aductiune sDre s. tsoehenii Vechi r-n Unshen
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

SRL Profact Construct 06.10.2022

Efect qas SRL 06.t0.2022

4. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: ---



E*pur"..u succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii

E,*prn.t.u succintd a rdspttnsului:

Cont"ttu""adoc@

modificdri(Jg vu L'ullll)l(tu ttt Lu.ut t,t
n oarrm ofrrl mndifi cirilor

dt

Ird["tt **a, tilizatd qi data publ ic6rii :

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
infnrrnqre ftlund. caz)

l-\ a+
Transmise operatorllor economrcl lrlreB,rslr atr

Nuo
Dat Cu-._----zileTermenJimiti de depunere Ei deschidere a

ofertelor Prelungit

5.Modific[rioperateindocumenta{iadeatribuire:..-

6. p6nr la termenul-limiti (data 06.10.2022. oral l:00), au fost depuse 2 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 06.10.2022 ora l1:00 Oferte intdrziate (dupa

NotificIri Privind
restituirea ofertelorDenumirea oPeratorilor

economici

Data, ora Prezentirii

7. Documentele ce constituie oferta:
r nfrrl 1 Cnnsfrrrirea conductei de aductiune spre s.Boghenll lggbi11l tln

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garan(ia
pentru oferti

(dupd caz)

SRL Profact
Construct

+ + + +

Efect gas SRL +

(Informa(ia privind documentele prezentate se va consemna prin: "*" in cazul

prezentlrii, ,r-" in cazul neprezentirii)
Constatlri/Comentar ii (dupd iaz): * - Operatorii economici au prezentat oferte care Sunt

mai mici de g5% din valoarea estimativl a achiziliei. Conform art.70 (Legea privind

achiziliile publice nr.131 din 03.07.2015), PrimSria Boghenii Noi 13 10 10"2022 a solicitat

in termen de 3 zile iustificarea detaliatd a pretului anormal de scizut'
** - Au confirmat in termen operatorii economici

8. Modalitatea de evaluare:

i-^^ ^^-,l,rofai da orlrrcfittne s. Boshenii Vechi r-n Ungheni
Asocia{ii/ad ministratorii

Denumirea oPeratorilor
economici

IDNO

'1010600024992 Costis IonSRL Profact Construct
Efect qas SRL 1 01 1 6000421 59 Tesa Mihail

Pentru fiecare lot
Rlte ti*itati privind num6rul de loturi care

pot fi atribuite aceluia$i ofertant

Jmtif""*" deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

g.Criteriul de atribuire aPlicat:

Risnunsul la demers Nuo lPan

i- -n-,,1 in n1t



;td rubrica se va completa in cazul in

care in cadruiprocedurii de atribuire sunt aplicqte mai multe criterii deCriteriul aPlicat

pre{ul cel mai scdzut

t

{r. d/o
Operatori
economici

x!

o)d

q)

cl
q)

cl

p

q)

cl

c!
Q

Lot I Construirea conduclei

de aductiune sPre s. Boghenii
l,'echi r-n Ungheni

F
)d

d

o
L
o-

Oo
o'=
oS

io

=69.Y
,:ovo

1

SRL Profact
Construct set I 588458.1 6 +

2
Efect gas SRL set I 710362.11

I 0.lnformafia privind ofertele depuse:

(lnformalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: .,*" in

cazul corespunderii Ei prin ,'-" il1cazul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii (se completeazd tn cazul in care specifica{iile tehnice ale unui OE nu

corespund cerinlelor stabilite tn documentasia de atribuire, cu expunerea neconformitd{ii)

*Informa(ia privind factorii de evaluare se prezint5 astfel:----

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel

mai bun rirort calitate'pret sau cel mai bun raport calitate-cost) 
,

* Informafia privind rezultatele licita{iei electronice:---

Denumirea factorului de evaluare qi

Donderea fiecirui factor
Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului

Factorul I

(se va indica punctaiul
total per lot)

tr I

Denumirea lotului
(se va indica punctaiul

totel per lot)

Factorul I

Factorul n

(Se va comoleia tabelul de mai ios tn cazul aplicdrii licilglLlg\bqygnice,
Denumirea operatorului economic Runda I Runda n

Lotul I Pretul fir[ TVA/noile Pretul firl TVA /noile

3



valori valori
Operatorul economic I

Operatorul economic n
Lotul n Preful firi TVA /noile

valori
Pre{ul fnri TVA /noile

valori
Opelatorul economic I

Operatorul economic n

CIasa ent fertelo tn

elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor
Ei/sau operatorului economic (inclusiv justificarea

date privind corespunderea
prefului anormal de scizut)

10. Pentru
ofertei

Corespunderea operatorului economic clasat
documentalia de atribuire :----

Data solicitdrii documentelor confirmative:

pe primul loc cu cerinfele stabilite in

mentut otertetor'in urma aplicirii criteriilor de atribuir.
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului

economic
Pre(ul ofertei firi

TVA/Puncta.i ul acumulat
Lotul I

I I
2

n
Lotul n I

)
n

cerinfelor stabilite in documentafia de atribuire s-a solicitat:
Operatorul economic Documentul

qi/sau
informa{ia
solicitatl

Data transmiterii Rlspunsul operatorului economic

SRL Profact Construct Justificarea
pretului
anormal de
scazut

10.10.2022 La baza calculului pretului ;f*t.i
prezentate au stat costul
manoperei(h-om),valoa rea
materialelor la preturile care se afla
pe piata preluate de la furnizori la
care avem preturi preferintiale.La
intocmirea ofertei noi am cotat
preturile la parametrii si conclitiile
tehnice cerute in caietul tle sarcini
atit la materiale,manopera cit si la
utila.i.

tdrii documentelor confirmative:
Se indici documentele confirmatlr. I

conform docr,Ilsnl3ligi de atribui re (inclusiv DUAE)

I l. Ofertanfii respinqi/descalificafi:--__



Denumirea lotului Operatorul
economic

Cantitatea Pre(ul unitar
firi TVA

Pre{ul total
frr[ TVA

Pre(ul total cu
TVA

Lot lConstruirea
conductei de

aductiune spre s'

Boghenii Vechi r-n
Ungheni

SRL Profabt
Construct

I set 588458.1 5 588458.1 6 706149.19

Denum irea operatelqluieggnern&! Motivul respingerii/descalifi cirii

ffieratoruluieconomicclasatpeprimullocnuacoreSpunScuNotfl*fn cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe prtmul loc nu a corespuns uu

cerin{ele stabilite in docimentoyto d, atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la Pct' 14.

12.in urma examiniri qi evalulrii ofertelor depuse in

deciziei grupului de lucru nr. 0l din 26J02022
cadrul proceduri de atribuire, in baza

s-a decis atribuirea contractului de

ld14.

hizitie public6/acordului-cadru:

' atribuire desPre deciziile

grupului de luqu pintru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii

nr. l3 l din 3 iulie 201 5 privind achizisiile publice'

inch rea contractului de:

Legea nr' 131 din 03'07'2016' inclusiv a

termenelor de aqteptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul

I (Calcularea Termenului) al codului Civil, qi implicit, art. 261 (1)' 264 (a) ;i 265'

21. Anularea procedurii de achizi{ie publici:----

in temeiul art. 71 alin. lit

1 Infnrmarea oneratorilor ecornomici despre deciziile ului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

13.10,2022 e-mail
SA Orizont
Efect gas SRL 13.10.2022 e-mail

Crnnul de lucru a resnectat termenul de eterure

ffirea estimatd a contractului

este mai micl dec6t pragurile prevdzute la art' 2

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

achizitiile publice

V O ,it" in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax

tr tt zite in cazul netransmiterii comunicS'rii prin

miiloace electronice li/sau fux

fi carrl in 
"a,€ 

valoarea estimatd a contractului

este egali sau mai mare decdt pragurile

prev[zute laart.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

tr tt ,ite in cazul transmiterii comunic6rii prin

milloace electronice ;i/sau fax

E 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice gi/sau fax

T.Contractele de achizitie incheiate

Nr.
dlo

Denumirea
operatorului

economic,
(rDNO)

Numirul
contractu

lui

Data
contractului

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
ul de

valabilit
ate a

contrac
tului

firi TVA,Iei cu TVA,lei

Lot
I

SRL Profact
Construct

29
21.10.2022 45232150-8 588458.1 6 106149.19

3 1.08.2023

Argumentare:



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru

lncheiereu contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute

de art. 32 alin. (3) at Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum;i cd

tn cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost examinote Ei solulionate.

Prin prezenta clare tle seamii, grupul de lucru pentru flchizilii conJirmd corectitudinect

desfisurdrii procedurii de achizilie, fipt pentru care poortd rdspundere conform

prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului ds lucru pentru achizifii:

Gheorghe FILIPOVICI

(Nume, Prenume) (Semndtura)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea jaluzelelor verticale, orizontale, 
romane, draperiilor, Rollo-urilor 

 
Nr. 184/22 din 27.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 
 

Obiectul achiziției Jaluzele verticale, orizontale, romane, 
draperii, Rollo 

Cod CPV 39515400-9 
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-1663931714568 
 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663931714568?tab=contract-
notice 
Data publicării: 23.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 650,00 

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-1663931714568
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

5. Până la termenul-limită (data 30.09.2022, ora 12:00), a depus oferta un ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „Boni-S Design” SRL  1003600034188 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
„Boni-S Design” SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
  

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani (formularul Declarației va fi publicat 
pe SIA  „RSAP” (MTender)) 

prezentat  
 
 
 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție  prezentat 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 50 
de zile 

prezentat 

Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova prezentat 

Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova  

prezentat 

Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale  

prezentat 

 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.  
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
Bunului  

Denumi 
rea ope 

ratorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și unita 

te de măsură 

Corespund
erea cu 

cerințe de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificații 
le tehnice 

Jaluzele verticale, 
orizontale, 

romane, draperii, 
Rollo 

 

„Boni-S 
Design” SRL 3 650,00 11,34 m2 

 

 
+ 

 
+ 

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

 

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

Nr 
d/r 

 
Denumirea  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul  
total  
(fără  
TVA) 

Prețul 
total 

(inclusiv 
TVA) 

1 Jaluzele verticale, 
orizontale, 

romane, draperii, 
Rollo 

 

„Boni-S Design” 
SRL 11,34 m2 

 321,87 3 650,00 4 380,00 

 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 
Denumirea operatorului economic 

 
Data transmiterii  

 
Modalitatea de transmitere  

„Boni-S Design” SRL 11.10.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 
Denumirea 
operatoru 

lui  
economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/C

u capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu ca 

pital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractu 

lui/acordul
ui-cadru 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

„Boni-S 
Design” SRL 

- Nr. 1152 27.10.2022 39515
400-9 

3 650,00 4 380,00 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 
încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de 
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în 
cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost 
examinate și soluționate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor 
legale în vigoare. 
 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                               Gheorghe POJOGA 
 







DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
Nr. 8 din 25.10.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractante:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

I)enumirea autoritltii contractante Primdria comunei Vddeni
Localitate comuna Vddeni. raionul Soroca

IDNO 1007601001112
Adresa Satul Vldeni, comuna Vddeni, raionul Soroca,

MD 3047
Numtrr de telefon 023049238
Numir de fax primvadeni. sor@mail.ru
E-mail
Persoana de contact Dobrovolschi Veaceslav

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie publicd deschisi

Procedura de achizitie repetatd (dupd caz) Nr: nu este

Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizi!iei Lucrlri de constructie a retrelelor exterioare
de alimentare cu apl in com.Vldeni, r-nul
Soroca. Etapa 2, obiectul ff.13/20, localizat
in s.Dumbriveni. com.Vadeni,r-nul Soroca

Cod CPV 45200000-9

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

aplicdrii altor proceduri decdl Iicitafra deschisd)

Conform Legii 131 privind achizitiile publice

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

Nr: https://mtender.sov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD- 1663002394082
Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/public/budset/20047408
Data Dublicruii : 12 .09 .2022

Platforma de achizilii publice utilizattr achizitii.md;

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

Da

Link-ul ctrtre planul de achizilii publice publicat:

29.08.2022 bap@tender.sov.md
Anun! de intenlie publicat in BAP (dupd caz) Data: BAP nr. 7 I din 09.09.2022

Link-ul:

Tehnici 9i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sistem dinamic de achizilie

Sursa de linantare Buget de stat;

Valoarea estimrtil (lei, fird WA) 2732290,00

3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:



Data solicitirii clarifi cirilor 21 sept 2022
Denumirea operatorului
economic
Expunerea succinti a
solicitirii de clarificare

Publicati va rog proiectul cu descrierea statiei de dezinfectare,
parametrii tehlici.

Expunerea succinti a
rispunsului

Statia de dezinfectie are urmatorii parametri: container
1500x1500x2500 (LxBxH) termoizolat, iluminat, cu usa de
900x2000 in care este montat: senzor de clor liber. conditionEr
9000BTU, rezervor hipoclorit V:1001, debitmetru electromagnetic
dn65, injector hipoclolit, spalator ochi si miini, ventilator, convecror
electric, pompa dozale hipoclor.it debit maxim 7,51/h, debit minim
2,5ml/h, un robinet dn65, un robinet actionat electric dn65, sifon de
pardoseala dn100, corp de iluminat led,2lW,600 mm etans. Statia
de dezinfectie vine in complect cu 2 electrozi de nivel pentru
aulomatizarea umplerii casrelului de apa.

Data transmiterii 21 sept 2022

Data solicitlrii clarificirilor 21 sept 2022
Denumirea operatorului
economic
Expunerea succintl a
solicitdrii de clarificare

In Poz.97, Norma DE12C prevede 3cm grosime, in Fl e inclicai
4cm. Se aplica coeficient?

Da,se aplictr coeficientul K=1,33Expunerea succintd a
rlspunsului
Data transmiterii Da,se aplici coeficientul K:1.33

4, ModificIri operate in documentafia de atribuire: nu sunt

5. PAnI la termenul-limiti (data 06.10.2022, ora 11.38), au depus oferta 2
ofertanti:

6, Informalii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare si aferente
DUAE prezentate de citre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialii/
administratorii

l. SC Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Gaina
2 Compania Termosistem 1003600117881 Arina Butmalai

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de
operdtorii economici

Documentele solicitate gi alte conditii,
cerinle obligatorii

SC Foremcons
SRL

Compania
Termosistem

Oferta Specificatia de pret -t- +

DUAE + +

Specifi catia tehnicd (Devi1 de cheltuieli) + +

l;Carantia bancara 1olo +

INCLUSIV documente suplimentare:



Formularul informatie despre ofefiant + +

Cetificat de atribuire a contului bancar +

CERERE DE PARTICIPARE + +

DECLARATIE orivind valabilitatea ofertei +

Dovada inregistrlrii persoanei juridice, in conformitate cu
prevederile legale

+ +

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul 9i
echipamentul necesar pentru lndeplinirea
corespunztrtoare a contractului

+

AVIZ pentru participare la licitaliile publice de lucrlri
din domeniul constructiilor si instalatiilor

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRAzuLOR + +

Certificat pdvind lipsa sau existenla restanlelor fali de
bugetul public national (eliberat de FISC)

+

Declaralie privind lista principalelor lucrAri executatein
ultimul an de activitate

Rapoft financiar, pentru ultimul an de activitate +

Declaralie privind personalul de specialitate gilsau a
exoertilor

+

Diriginte de gantier- Agentul economic va prezenta

legitimalia 9i certificatul de atcstare tehnico- profesionald
valabile pentru perioada executErii lucr6rilor.

+

Cerificat securitatea si sanAtatea in munca +

DECLARATIE privind experienroa similarr +

Garanlie a obiectului +

Scrisori de recomandare +
LISTA SUBCONTRACTANTILOR

^ SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE ACESTIA

+

DECLARATIE TERT SUSTINATOR TEHNIC +

DECLARATIE TER SUSTINATOR PROFESIONAL +

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte miiloace financiare

Lichiditate senerald conform IPO l4 + +

standarde de asigurare a calitetii (lSO 9001) +

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

sumaofeitei
(IEra TVA)*

Cantitate

9i unitate
de misuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

l

7. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:



Achizilionarea
lucrdrilor de construclie
a retelelor exterioare de
alimentare cu apd in
com.Videni, r-nul
Soroca. Etapa 2,
obiectul nr.l3120,
localizat
in s.Dumbrdveni,
com.Videni,r-nul
Soroca

SC Foremcons
SRL 25t8 756,65

Conform
devizului de
cheltuieli

8. Pentru elucidarea unor neclarititi sau conlirmarea unor date privind
corespunderea ofertei cu cerintele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv
justificarea pretului anormal de scizut) s-a solicitat: nu este

9. Ofertanfii respin$i/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
Gompania Termosistem Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot o

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scAzut tr

12, Informafia privind factorii de evaluare aplicati: nu este

13, Reevaluarea ofertelor: nu este

14. in urma examinlri, evalulrii 9i compartrrii ofertelor depuse in cadrul
procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publici:

Cottfor. ord. nr 145 din 24.11.2020, DECLARAfIE privind confirmarea identitdlii

beneficiarilor efectivi $i neincadrarea acestora ?n situalia condamndrii pentru participarea la

activitali;le unei organizatii sau grupari criminale,pentru coruplie, fraudd gi/sau spdlare de

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate 9i
unitate de
misuri

suma total
(frrI TvA)

suma total
(inclusiv
TVA)

Achizilionarea lucririlor de

construclie a ref€lelor exterioare
de alimentare cu api in
com.Videni, r-nul Soroca. EtaPa 2.

obiectul nr.l3120' localizat
in s.Dumbriveni, com.Videni,r-
nul Soroca

SC Foremcons
SRL

Conform
devizului de
cheltuieli

2518 756,6s 3022507.98



bani se prezinti in temen de 5 zile de la data comunicdrii rezultatelor procedurii de achizilie
publictr, ofertantul/ofertantul asociat desemnat ca$tigdtor va pre zenlaDeclaru]1ia autoritdlii
contractante.

Anularea procedurii de achizilie publicd: nu este

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

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC Foremcons SRL Nr. lI34 din 13.10.2022 SIA RSAP, e-mail,
Compania Termosistem Nr. 1134 din 13.10.2022 SIA RSAP, e-mail,

cazul in care valoarea estimata a contractului
este mai mica decit pragurile prev[zute la art. 2

alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 201 5 privind
lice

n l1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixvasociere

Cu capital
striin

Numirul
9i data

contractului
Cod CPv

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului

SC
Foremcons
SRL

Cu capital
autohton

36
25.10.2022 4s20000-9

2st8 756,65 3022507.98
3r.12.2023

Informalia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) nu

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

(DA/NU)

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Prelul cel mai sciizut

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru declard cd termenul (te aqepture pentru lncheierea
contractulai/conlractelor indicate afost respectat (excepfind cozu le prevdzate (le- art. 32 olin. (3) at
Legii nr, 131 din 3 iulie 2015 privind achiziFile publice ), precum g cd tn cazul depunerii
contestagilor $/saa recepfiondrii rapoartelor de monitoipre, aceflslea au fost examinate g
solufiontite,



Pfin prczenta dme de seamfi, grupul de lacru pentru achizilii conlitud corcctitadinea desfdsardrii
procedurii de ochizilie, fapt pentru care poortd fispandere conform prevederilor legale tn vigoare, ,

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizifii:

Dobrovolschi Veaceslav
(Nume, Prenume)

r



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 89 din 24 octombrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

X Bunuri □ Servicii □ Lucrări

Obiectul achiziției Complexe de joacă, inclusiv instalarea și 
amenajarea în zonele de agrement din 
sectorul Ciocana

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

Conform planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental irmir.mtender.gov. nul)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1658222005358
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1658222005358
Data publicării: 19.07.2022

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: 18.01.2022
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

Acord-cadru aSistem dinamic de achiziție X 
Licitație electronică nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 488 750,00

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
1

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


Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 09.08.2022, ora 11:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „Alexgreen Concept”
S.R.L.

11117600033283 Temciuc Vasile

2. „Altaprim” S.R.L. 1007600029685 Medvedcova Renata
3. „Standard Impex” S.R.L. 1011600008216 Rotaru Vădim

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumire ofertant/candidat
„Alexgreen 
Concept” 

S.R.L.

„Altaprim” 
S.R.L.

„Standard
Impex” S.R.L.

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat
Specificația de preț prezentat prezentat
Specificația tehnică prezentat prezentat
Cerere de participare prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o 
bancă comercială - 1 % din valoarea estimativă 
stabilită

prezentat prezentat

Informații privind asocierea prezentat prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat prezentat

Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului

prezentat prezentat

Declarație terț susținător financiar prezentat prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici

prezentat prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat prezentat
Declarație terț susținător tehnic prezentat prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
2



Ultimul raport financiar prezentat prezentat
Descrierea tehnică a echipamentelor de joacă 
cu semnătura autorizată și ștampila 
Producătorului în corespundere cu specif cația 
tehnică solicitată, cu prezentarea desenelor 
color a fiecărui echipament și a schițelor cu 
dimensiuni (în caz că este în altă limbă decât 
română, se prezintă și traducerea confirmată de 
un birou de traducere autorizat)

nu corespunde nu corespunde

Schema de instalare a echipamentelor, inclusiv 
în variantă color 3D în corespundere cu 
cerințele de securitate (cu indicarea 
dimensiunilor zonelor de securitate) cu 
aplicarea semnăturii autorizate și ștampila 
Producătorului

nu corespunde prezentat

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

prezentat
prezentat

Declarație de garanție din partea 
Producătorului a echipamentelor de joacă 
minim 24 luni cu aplicarea semnăturii 
autorizate și ștampila Producătorului (în caz că 
este în altă limbă decât română, se prezintă și 
traducerea confirmată de un birou de traducere 
autorizat)

prezentat

prezentat

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standarde relevante. Certificat 
de conformitate a fiecărui echipament eliberat 
de către organisme de certificare acreditate, 
conform codului articolului care va fi 
menționat în specificația tehnică Anexa nr.22. 
Certificatul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat
prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității, cu privire la sistemele sau 
standardele de management de mediu, 
autorizate de către organismele naționale de 
acreditare Certificat ISO 14001 eliberat 
producătorului de echipamente de către 
organisme de certificare acreditate. Certificatul 
va fi autentificat cu semnătura autorizată și 
ștampila Producătorului.

prezentat
prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității sistemelor sau standardelor de 
management al calității, acreditate de către 
organismele naționale de acreditare Certificat 
ISO 9001 eliberat producătorului de 
echipamente pentru domeniul de fabricare a 
echipamentelor dejoacă de către organisme de 
certificare acreditate. Certificatul va fi 
autentificat cu semnătura autorizată și ștampila 
Producătorului.

prezentat

prezentat

Aviz sanitar, eliberat de autoritatea competentă prezentat prezentat



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

din Republica Moldova pentru dalele de 
cauciuc. Avizul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.
Experiență similară prezentat prezentat
Mostre prezentat prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(tară TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură, 
bucată

Corespun 
dere cu 

cerințele 
de 

calificare

Corespundere 
a cu 

specificațiile 
tehnice

Complex de joacă, 
inclusiv instalarea și 
amenajarea pe spațiul 
public din str. M. 
Sadoveanu,22

„Alexgreen
Concept” SRL

170 532,33 1 + +

„Altaprim” SRL 197 812,02 1 + +
„Standard Impex” 

SRL
220 744,30 1

Complex de joacă, 
inclusiv instalarea și 
amenajarea pe spațiul 
public din str. M. 
Sadoveanu,26

„Alexgreen 
Concept” SRL 217 532,48 1 + +

„Altaprim” SRL 233 744,21 1 + ±
„Standard Impex” 

SRL 249 735,51 1

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

9. Ofrtanții respinși/descalificați: Nu sunt

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

16/08/2022 „Alexgreen Concept”
SRL

Conform scrisorii nr. 647-i 
din 16/08/2022

Operatorul economic a 
prezentat informația solicitată

28.09.2022 „Altaprim” SRL De a prezenta Certificatul de 
conformitate a
echipamentului eliberat de 
către organisme de
certificare acreditate pentru 
modelul articolului 1P-205 
(Complex de joacă cu 
leagăn) , indicat in
specificația tehnică;

S-a prezentat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Pentru fiecare Iot
Pentru mai multe loturi cumulate X

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

și denumirea loturilor aferente)
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12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calilate-pre( sau ce! mai bun raport calitate-cosl)

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 în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor în urma emiterii deciziei ANSC nr. 03D-599-22 din 23.09.2022
Modificările operate Oferta „ALEXGREEN CONCEPT” SRL, a fost reevaluată cu 

luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei 
decizii

14. în urina 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, 
bucată

Prețul unitar 
(fără TVA) Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Complex dejoacă, inclusiv 
instalarea și amenajarea pe 
spațiul public din str. M. 
Sadoveanu, 22

ALEXGREEN
CONCEPT

1 170 532,33 388 064,81 465 677,77

Complex de joacă, 
inclusiv instalarea și 
amenajarea pe spațiul 
public din str. M.
Sadoveanu, 26

1 217 532,48

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
„Alexgreen Concept” SRL 03.102022 e-mail

„Altaprim” SRL 03.10.2022 e-mail
„Standard lmpex”SRL 03.10.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
In cazul în care valoarea estimată a contractului X 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 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 in conformitate cu prevederile TITLULUI /I-' Capitolul / (Calcularea Termenului) al Codului Civil a! 
Republicii Moldova).

alin. (3) al Legii nr. 131 clin 3 iulie 201 5 privind 
achizițiile publice

□ 1 1 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax o

în cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute 
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 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 o

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 
contractulu 
i/acordului 

-cadru
fără TVA inclusiv

TVA

„Alexgreen 
Concept” SRL

Cu capital 
autohton

59-CA/22
18.10.22 37500000-3 388 064,81 465 677,77 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: -

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

în urma deciziei Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
nr. 03D-681-22 din 25.10.2022 

 
Nr. 138/22 din 27.10.2022 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md    
TATIANA MARIAN 
tatiana.marian@army.md. 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Obiectul achiziției 
Confecționarea uniformei de instrucție, chipiului din 
țesătură combinată cu desen camuflat, pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022 

Cod CPV 18400000-3 - Îmbrăcăminte specială şi accesorii 
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) 

ocds-b3wdp1-MD-1661414853362 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3w
dp1-MD-1661414853362?tab=contract-notice 
Data publicării: 25.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 840 833,33 
 
 

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

mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661414853362
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661414853362
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661414853362
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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) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

 
5. Până la termenul-limită (data 09.09.2022, ora 12:30), ofertele au depus 3 (trei) ofertanți: 

 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Bemefam” 1015600004467 Ecaterina GODOROJA  
2. ÎS ”Russca” 1003605003817 Serghei BĂLAN 
3. SRL „Handitehnica” 1004600041303 Olga DODON 

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

Denumirea document 

Denumirea operatorului economic 

SR
L 

„B
em

ef
am

” 

ÎS
 ”

R
us

sc
a”

 

SR
L 

„H
an

di
te

hn
ic

a
” 

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

Propunerea 
tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform 
documentației standard)  –  original, cu 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, conform 
documentației standard) – original, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei 
fără TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform 
documentației standard) - original eliberat de 
bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 
sau  
2. transfer la contul autorităţii contractante 
copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al Documentului 
Unic de Achiziţii European, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Cererea de 
participare  

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa nr.7, conform 
documentației standard) 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 
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Declaraţie 
privind 
valabilitatea 
ofertei  

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa nr. 8, conform 
documentației standard) 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

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

așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

așteptare” 

Fișa tehnică prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Constatări/Comentarii:   
1. La lotul „Chipiu din țesătură combinată cu desen camuflat” unicul ofertant este 

SRL „Bemefam”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor 
justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic menționat pentru lotul 
„Chipiu din țesătură combinată cu desen camuflat”, s-a constatat că, acestea corespund 
cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. 
Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu echipament militar a 
efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale, se propune 
achiziționarea loturilor menționate de la operatorul economic SRL ” Bemefam”. 

 2. La lotul „Tunică și pantaloni din țesătură combinată cu desen camuflat”, prețul 
cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul ÎS „Russca”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta și documentelor justificative prezentate de către 
operatorul economic menționat, inclusiv documentele ce atestă împuternicirile privind 
dreptul de a semna documentele ofertei emise de Administrația Națională a 
Penitenciarilor al MJ al RM (ordinul nr. 1056 din 13 iulie 2022 și procura din 18 iulie 
2022 (eliberată de reprezentantul legal al întreprinderii). Prin urmare, faptul neanexării 
la ofertă a documentelor ce constituie împuternicirile persoanelor responsabile pentru 
semnarea documentelor la procedura de achiziție se consideră a fi o omitere care în 
speță nu afectează esența ofertei prezentate. Or, conform prevederilor art. 69 alin. (5), 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice „Autoritatea contractantă are dreptul să 
considere oferta conformă dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile 
documentației de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența 
ei”. Totodată, mostra prezentată de către operatorul economic ÎS „Russca” pentru lotul 
menționat, corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Reieșind din cele menționate se propune de a accepta oferta 
operatorului economic menționat și achiziționarea lotului „Tunică și pantaloni din 
țesătură combinată cu desen camuflat” de la operatorul economic ÎS „Russca”.  
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

 
Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitatea de 

măsură  

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Chipiu din țesătură 
combinată cu desen 
camuflat 

SRL „Bemefam” 159 000,00 1500 
unit. + + 

Tunică și pantaloni din 
țesătură combinată cu 
desen camuflat 

ÎS „Russca” 654 000,00 2000  
c-t. 

+ + 

SRL „Handitehnica” 800 000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic Informația solicitată 

Rezumatul 
răspunsului 

operatorului economic 

09.09.2022 ÎS „Russca” 
Solicitarea documentelor justificative și 
prezentarea garanției de bună execuție 
în original. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

- Pentru fiecare lot în parte      
  

     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză 
               

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

Preţul cel mai scăzut 
 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 
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13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
 
Motivul reevaluării ofertelor Nu 
Modificările operate Nu 

 
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) 

Chipiu din țesătură 
combinată cu desen 
camuflat 

Informația pentru lotul dat se regăsește în darea de seamă de atribuire a 
contractului nr.111/22 din 30.09.2022 

Tunică și pantaloni din 
țesătură combinată cu 
desen camuflat 

ÎS „Russca” 2000 c-t. 327,00 654000,00 784800,00 

Suma totală a procedurii de achiziţie 813000,00 975600,00 

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

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

economic Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere 

SRL „Bemefam” 
21.09.2022 prin e-mail ÎS „Russca” 

SRL „Handitehnica” 

ÎS „Russca” În urma contestației nr. 02/758/2022 din 
26.09.2022 depusă de  

SC „Handitehnica” SRL 
29.09.2022 

prin e-mail 
SRL „Handitehnica” 

ÎS „Russca” În urma deciziei Agenţiei Naţionale 
pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

nr. 03D-681-22 din 25.10.2022 
26.10.2022 

prin e-mail 
SRL „Handitehnica” 

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

ÎS „Russca” - 14/855 27.10.2022 18443000-6 654000,00 784800,00 23.12.2022 

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

 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

(indicați suma cu TVA) 
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 

 

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

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

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

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

 
 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

 
  Sergiu VOINU 

 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 35 din 28.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1013601000521 
Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42 
Număr de telefon 022-25-52-69 
Număr de fax 022-25-56-17 
E-mail oficial  sti@mai.gov.md 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Anastasia Caraivanova, 0 (22) 255 528, 
anastasia.caraivanova@mai.gov.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de extindere Sistemului automatizat de supraveghere a 
circulației rutiere „Controlul traficului”  

Cod CPV 32500000-8  
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

 Nr:  MD-1657883029643  
Link-ul:  
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060083/  
Data publicării:15.07.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data: nr.4 din 03.02.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_10_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 20 743 160,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

№ Data solicitării Denumirea Expunerea succintă a solicitării de Expunerea succintă a răspunsului Data transmiterii 

mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657883029643
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clarificărilor operatorul
ui 

economic 

clarificare răspunsului 

1  21 iul 2022, 
15:43 

- Dear Sir, please clarify: if do you 
need to install new equipment or 
upgrade existing cameras and 
related infrastructure? As we were 
explained and to another open data, 
cameras are already installed at 
many of the indicated points on the 
roads. Accordingly, please provide 
additional information about what 
can be used, what needs to be 
changed and/or maintained etc. We 
also ask you to clarify the issues of 
compatibility of the purchased 
software with the existing 
infrastructure. Without this, it is 
extremely difficult to select the 
right modules in the solution and 
prepare a proposal. Direct 
installation of arches or cantilevers 
for road equipment requires an 
appropriate design, which is usually 
approved by the local authorities. 
There is nothing of the kind in the 
specification. Does this mean that 
the participant himself must prepare 
these documents? If so - please 
indicate the institutions that can be 
contacted for approval of projects. 
We also ask you to specify the time 
that will be necessary for the 
approval of the each mini-projects. 
Thank you ! 

STI initiates the procedure 
both for installation of new 
points with metal construction 
works and wiring laying, as 
well as the modernization of 
the equipment at points in the 
municipality of Chisinau. In 
order to send you project 
documents for the 
construction works, we 
request that you inform us 
officially at sti@mai.gov.md. 
Regarding the modernization 
of equipment in the 
municipality of Chisinau, the 
economic operator has the 
following tasks: - Installation 
of surveillance cameras and all 
necessary equipment for 
operation on existing pylons; - 
Routing the wiring for 
equipment and surveillance 
cameras in the perimeter of 
the intersection; - Setting up 
and launching the intersection. 
The system proposed by the 
economic operator does not 
need to be compatible with the 
existing one, it is only 
necessary for the economic 
operator to develop a web 
service to integrate the new 
system with the existing 
system. 

22 iul 2022, 
13:58 

2 22 iul 2022, 
17:08 

- Dear Sir, Based on your response 
about SW for the management of 
the traffic cameras please let us ask 
you a few additional questions that 
may help us get the neccessary 
information for to prepare a 
technical and financial proposal. 1. 
Could you please tell us, what 
software (manufacturer and 
version) is used to control the 
traffic cameras? 2. If it is not a 
universal SW that supports various 
manufacturers and types of cameras 
then how and where we can you get 
the necessary data that is needed to 
develop the corresponding web 
services? We are assume that the 
relevant information is likely non-
public. 3. If you use software 
without support many 
manufacturers of cameras but one, 
is there any incentive program for 
potential bidders because of the 
extra cost to develop web services 
as opposed to those manufacturers 
whose cameras are already in use? 
Or how is this issue resolved? 

At the moment STI has a 
traffic control system in which 
information comes from the 
cameras installed on the routes 
and in Chisinau municipality. 
This system receives 
information only via web 
services from specialized 
software from road traffic 
monitoring, which presumes 
that the economic operator 
participates in the purchase of 
both the equipment and the 
software necessary for its 
operation according to the 
specifications. The software 
installation environment will 
be provided by the 
beneficiary. The economic 
operator is to develop the web 
service to integrate the offered 
product into the traffic control 
system. 

25 iul 2022, 
09:18 

3   - Dear Sir, for properly prepare a To ensure data transmission 26 iul 2022, 
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25 iul 2022, 
14:12 

proposal and calculation for the 
development of a web-service, it is 
necessary that the relevant data be 
provided but these data absent in 
your RfQ. If you request such a 
service then you must provide the 
necessary information to all 
interested participants. Please 
provide relevant information. 
Thank you ! 

between the system offered by 
the economic operator and the 
beneficiary&apos;s system, 
the economic operator will 
develop a web service (Web 
api Json with swagger 
description) which will 
include the following methods 
and data sets. Device 
GET/api/device/list List of 
existing devices (will not 
include certificate details) 
GET/api/device/details Device 
details POST/api/device/add 
Add device 
POST/api/device/update 
Update device 
POST/api/device/certificate/up
date Update device certificate 
POST/api/device/certificate/ad
d Add new device certificate 
Passings 
POST/api/passings/add Add 
passing 
POST/api/passings/addImage 
Add passing Schemas 
DeviceCertificateModel 
DeviceModel 
CreateDeviceRequestModel 
UpdateDeviceRequestModel 
AddVehiclePassingRequestM
odel 
AddVehiclePassingImageReq
uestModel Detailed 
information will be provided 
to the economic operator upon 
implementation, or upon 
request sent by email to 
sti@mai.gov.md . 

09:31 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Întru executarea prevederilor deciziei ANSC nr. 03D-
534-22 din 30.08.2022, STI a modificat documentația 
standard pe margine procedurii, după cum urmează: 
Anunțul de participare, în partea ce ține de Punctajul 
acumulat pentru oferta tehnică; 

Caietul de sarcini, în parte ce ține de Cerințe 
și specificații tehnice pentru Posturile de supraveghere, 
după cum urmează: 

- descrierea cerinței C1.1 a fost completată cu 
textul “și va fi transmisă operatorilor economici la 
solicitare”;  

- la descrierea cerinței C1.22 diapazonul minim 
a fost substituit din “20 km/h” în “30 km/h”; 

- la descrierea cerinței C1.35, C1.47 și C1.54 
temperatura de funcționare a fost modificată să fie una 
identică pentru toate echipamentele “-30 și +40”; 

- la descrierea cerinței C 1.47 modificat gradul 
de protecție din “IP66” în „IP65” (să fie identic cu cea 
de la camere, deși nu a fost o solicitare de la ANSC); 
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- la descrierea cerinței C.1.57 a fost completată 
informația cu privire la descrierea web serviciul de 
integrare cu PCD. 

Anexele la Caietul de sarcini nr. 9 - 21 
cuvîntul “extindere” a fost substituit cu cuvântul 
“modernizare” (acestea sunt intersecțiile din Chisinau 
care va fi modernizate). 

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

 

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

Nu □ 
Da   □  Cu 10 zile 

5. Până la termenul-limită (data 16.09.2022, ora 11.00), au depus oferta 1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC Rapid Link SRL 1007600035161 Baciu Victor 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
SC Rapid Link SRL 

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

DUAE prezentat 
Cerere de participare prezentat 
Specificația tehnică prezentat 
Specificația de preț prezentat 
Garanţia pentru ofertă 1% prezentat 

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

Informații generale despre ofertant prezentat 
Autorizație/Declarație de la producător pentru echipamentul ofertat prezentat 
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul 
de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) 

prezentat 
 

Atestarea conformității unităților de supravheghere, identificată clar prin 
referire la specificaţii sau standarde relevante  

prezentat 

Informații generale despre ofertant (adresa juridică, date bancare, etc.) prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 

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

prezentat 
 

Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul public național 
(eliberat de Inspectoratul Fiscal) 

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 Prețul ofertei  Cantitate Corespunderea Corespunderea 
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operatorului 
economic 

(fără TVA)* și unitate 
de măsură 

cu cerințele de 
calificare 

cu specificațiile 
tehnice 

Lotul I Servicii de 
extindere Sistemului 

automatizat de 
supraveghere a 

circulației rutiere 
„Controlul traficului”  

SC „Rapid 
Link” SRL 20 564 840,21 21 

buc + + 

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
                     

                 
         = Punctaj 

Valoarea de referință reprezintă valoarea ofertei cu cel mai mic preț, fără TVA. 

Oferta tehnică va fi evaluată conform formulei: 

                 

             
         = Punctaj 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
SRL ”Rapid Link” Total 100 

Oferta financiară 60% 20 564 840,21 60 
Oferta tehnică 40% 385 40 

            

13. Reevaluarea ofertelor: nu sunt. 

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  Operatorul Cantit Prețul Prețul total fără Prețul total cu 
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economic desemnat 
câștigător 

atea   unitar 
fără TVA 

TVA TVA 

Servicii de extindere 
Sistemului automatizat de 
supraveghere a circulației 
rutiere „Controlul 
traficului” 

SC Rapid Link 
SRL 

21 
buc  20 564 840,21 24 677 808,25 

Suma totală a contractului 20 564 840,21 24 677 808,25 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC „Rapid Link” SRL 25.10.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-8145 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

SC „Rapid Link” 
SRL 

Nr. 82 din-
--.10.2022 32500000-8 18 628 276,18 22 353 931,42 31.12.2022 

Nr. 83 din-
--.10.2022  1 936 564,025 2 323 876,83 30.03.2023 

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții: 
 
                                                                                Igor BIVOL ______________LȘ 



D,\I{ti DIi SNAN/I'\

de atribuire a contractului cic achrzrlii publicer I
de incheier"e a acorciului-cadru tl
de anulare a procedurrii de atribuire n

Nr I din 28 10.2022

1. Date cu privire la nutoritatea contractant[!

Denumirea autoritltii contractante Directia Situatii Ex ionale mun.Orhei

Or Orhei. str Eliberhrii 1724
TDNO I 00660 I 00 I 676

Adresa QI,_Q_$_.,!. " 
tt l F li! -e 

rarli
Numir de telefon
Nurnir de fax
E-mail oficial
Adresn de internet
Personna de contact(ttttnte. prenume, tcla.fttrr, I Cebotari Cristina, 06tt92I693 Iogist ica

t:-ntcti |. se. rnd

2. Date cu privire In procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Nr
Bunuri n I Lr"rcrari n

Obiectul nchiziliei Servicii de reparafie (termoizolare)

clddirii Directiei Situatii F:xceptiortaie
(r:ra$ul Orhe i, str [:]liberftr'ti l7? ,A)

Cod CPV
Expunerea nrotivuIrri/terrtei ului privind
alegerea procedurii de atribuire (irt c:t.rztrl

uytl ic:tiri i al tot' prctceduri cleccit !ic:i tctt icr

cla,sc'hi.sd

ocds-b3wd l-MD-l664889e12I68

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

Data

Tehnici qi instrumente specific6 cte atribuire nAcord-cadrr-r nSistern dinarnic de achizitie ;

'cltroti cctz

't

I

I

__l

SursR cle filtanfnre 1 lt3ugct dc stat" ::tSugct ('N./\\{, ,:[']trg,el ( \ \S.

',11$yrle cx|erfrf r L,i,Alt9' 1t1rse 1/41iilt tr.1rf

LJ:Iru:l :llsri,tr -(g J," *lJ l t - i .?!l9llil,!1,!l l*t

3. ,€jlariliclri privincl clocumenta{ia de atribuire:

Localitate

ofertelor de preluri nlicitalie deschisd

nAltele: llndicoti
Procedura de achizitie repetnti (dttpd caz

Tipul obiectului contractului de
achizitie/aco rcl u lu i-cad nt

Procedura de atribuire (se t'cr iudico cltn

cutlr t r I lxt r l ct h t I u i gu ve rncrm e n I ct I
\ l: t t l:l:, l:tl I q 4l g- t, t:Q l', il t t {)

Link-ul. https://mtender.gov md/tenders/ocds-

b3 wdo I -MD- 1 6648 899 1 2 1 68 ?tab:contract-ttoti ce

Data publicarii :04. 10.2022

Platformn de nchizitii publice utiliznt:i
Antrn{ de inten{ie publicat in BAI} (lupd caz)



(se va contpleta in cantr in care *rr.fit,sr sctricirate crarificdri)

Data solicitlrii cla rificn rilol
Den umiren ope{atorului .ir-ronric
Expunerea succintl a soticitlrii Oe
clarificnre
Expunerea succintl :rlllpttttsllli 

_
Data transmiterii

4, Modific:iri operate in d'curnenta(ia de,tribrrir-e: Nu sunr

(se v, c.tttltleru irr ctt:tr/ itt c,ct,a au.fit.sr r4te,are modi/icdt.i)

5. Pinri fa termenul-limit:i (data 19.10,2022, ora l5:00), au depus oferta 3 ofertanfi:

f)en urni ren operatoru lu i eco,romic I DNO

C'erticLrs SRL
S tr orr-qboss C,rrr strtrir
Vicdelen SRI-

6. Informa(ii privind
' de cltre operatorii

Garantia pentrrr ofertd
)a cuz

ofertele depuse qi clocumentele de calificare qi
econonrici:

l0ll60600il2l
!Qlll60Qqql017
101760a025172

Asociafii/ -- 
I

adrnin ist ra toI'ii
.Aurel Drrca
frlgrla N-lelnii:

lznran Vict()l --._-'---..]
aferente DtJA E prezentate

Denumirea o rRtorului economic

Documentele ce constituie oferta
e tta cortstnna prin: prezenlut, neltrezental, nt( core, de

)r'azatltal

I)ocumente de califica re
:Yt,u l:!!t,\!lt r ru 

1 
tr r rr : pre ze I t tu t,

de inregistrare a pt'eteiltdl

t

*
,i<

I

I

i

Certificat/Decizie
intreprinderi i

Rezunratul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte milloaceto, cte
infornrare (&pti c:az)

/ I ncl i c a1i su rsa r t t i I i za ld $ i rfi trt ;r, b I i cit,i i l
Termen-limiti de deprrnereli deschidere a
ofertelor prelungit (dtrpd coz

flndicatri numdntl de zite/

f)enumire document Cer"ticus SRL Stron.qboss Construct Vicdelen SRL.

Propunerea tehnich
Propunerea financiard )t'ezenlal

l)r'ez(!udl.

Cerere de participare pt'ezentdl l,)t'ezetilul

Declaralie privi nd valabi I itate ofertei

lgt$lg$g atribuire a contului bancar
Graflc de executare a lucrdrilor
rnaximum 30 zile de executie

prezenlal prezentQt



Certificate de efectuare sistematic:A a

pl[1i1or irnpozitelor", oontLibuIi ilor

[.,r(:(ttlQl
* t:

Perioada de garanlie asupra lucrdrilor
achizitionate

pfezetil6tl ,8 +

Declarafie privind dotdrile specifi ce,

utilajul qi echipamentul necesar pentru
ideplinirea corespunzf,toare a
contractului. confbrm Anexei nr. 14

prezenlal tta 1.

Documentul care atest[ dreptul de a
executa lucrdrile solicitate

prezental ,k

_'-*
Declaragie privind personalul de

specialitate $i/sau a experfilor
propus/propugi pentru impl i rnentarea
contractului. confbrm Anexei nr. l5

l)rezeillul
>k

Certificate de calitate a materialelor
principale folosite pentru executarea
lucrIrilor

prezenMl * *<

Declaralie privind experienfa similarl,
conform Anexei nr.l2 sau

Declaralie privind lista principalelor
lucrdri executate in ultimul an de

activitate. conform Anexei nr. l3

pt'ezenmr

Declaralia privind confl rmarea
identitdlii beneflciarilor etbctivi $i

neincadrarea acestora in situatia
condamnlrii pentru participarea la
activit[1i ale unei organizalii sau grupdri
criminale, pentru corup[ie, tiauda gi/sau

spblare de bani confbrm modelului
aprobat prin Ordinul Ministerului
Finantelor nr.145 din24 1l.2020

l)rezenlul

*- 0.fertcr e .ste in slaluhrl fn a;leplare (nu toate doarmentele mnt vizibile)

Infitrmn\ia privind demrmirea documenlelor-prezentttte se vct indicu in confornritale cu cerinlele din
clocumentalia de alrihtire,ll.rc r.'a consemna pritt: prezentat, neprczent(t, nu corespunlc (irr t'rtntl
cand documentul u.fo.tl prezeiltdl, dctr tnr crtra.tgtt.rtulet:eritrle:lrtr de c'uli/'ic:ure))

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

tti



*- Oferta esle itt ,s'lcttrrlul fn a,yleStlare (nu loate doqnrentele .slnt vizibile)

in canrl trtilizdrii lic'itatiei electrtnrice ,re va irulica prelul tfbrtei.finule
(lnftrmctlia |n'ivirtd "Core,s|tt.ntclerea ut cerinlele ie catifiiure" ,yi "(ore.sprpt4eraa crr,spec:i.fit,atiile|ehnice'',,\,evqC0/?,'emnupr.in..,'|,,fttcctzulcc,re,stlttn,{erii.yipritt,'-',in.cctzltl

8' Pentrtt elucidarea unor nectnritili sau confirmarefi unor date;rrivilrcl corespunderea ofertei
cu cerin{ele statrilite in clocumentn{ia cle atribuire (inclusiv iustificarea pre{ulrri anormal clescizut) s-a solicitat:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
ecenonric

Preful
ofertei
(tb16

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

teh n ice

Servicii dc rcparafic
(tcrmoizolare) a
talader cl[dirii
Direc!iei Situalii
Exceplionalc
mun,Orhei (orasul
Orhci. str.Eliberirii
t72 A\

Certicus
SRL
Stlorrgboss

lll$rqsl
Vicdelen
SRL

184 273,00

r q? r io]ib

241 866,75

I serv

I serv

I serv

'.l

,k

9. Ofertanfii respinqi/descalificn{i: nu sunt

Denumirea o atorului economic U$yg! fgqpin ge ri i/ct esca I i fi cI ri i
I
I

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru rnai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind num[rul cle loturi care pot fl atribuite aceluiaqi of.ertant /lndtcalil
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre[ul cel rnai scazut I
Costul cel mai sc5zut n
Cel rnaj,.bun raport calitate-pr.e{ l

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Inforrna{ia solicitairi- 
- "

Rezrr trrat ul r:is1lu lrsu lu i

20 10 7022 Clerticus SRL. S-a solicitat Ofefia
f'i n anci ard actualizatlt
conform prelului propus in
cadrul licitaliei elecronice
(184 273,00 lei fErd TVA):

operatorul econo,iiic i 1iE;ia;i
la data de 20.10 2022 la adresa
electron ica documentele
conflrmative ce indicd pretul
modifi cat confornr Iicitatiei
electronice.



/
Ce I rnai bun rapofi calitate-cost n

(incqztt|f'n<:arefrtcudntlproc'ec{uriiclecttrlftit,e,vt|t|'
irtdic:cr loale criter"iile de alrihtire crltlicute .yi c{emmirea lohrilor afbrente)

12. lnformatria privind factorii cle evaluar.e aplicafi:

(Sevacomple|apen|rltl|urilecareau,fl,sta|t"ibuit'einb0zacri|'erii/or,'ce|maibtlnrapor|
satt cel mcti hun rapu.t calitctle-co,st)

Factorii de evaluRre Valoaren dilr ofertl Punctajul calculnt
f)enumirea operatorului economic I Total

Denumire factorr,rl I lPonderea*
Denumire fbctorul n /Ponderea I I

,_ _ - ' - 
'r_"1r1__ l

-'l
Denurnirea operatorulrri econorlic n

Denunrire lactorul I lPonderea

Denumire factorul n ]Ponclerea
J

I 3. Reevaluarea ofertelor:

(se vu complela in cani in care ofertele au./it,;t reet,ahrare repetcrt)

14. In urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cnclrul pr:ocedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractuhl i de ach i zi ti e pub I i cdlacordu I r_r i-cadru,

_"i_

Anularea procedurii cle achizitie pLrblica
In temeir.rl art 7l alin lit
Argumentare

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile onerate

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

econonric

Cantitate qi

unitafe de
miisuri

l)reful unitar
(fIri TVA)

Pre{ul total I I're(ul total
(fIri'tVA) I (inclusiv

TVA)
Scrvicii de
repara!ie
(ternioizolarc) a
fafadei cl6dirii
Dircclici
Situalii
Exceplionale
mun.Orhci
(orasul Orhei,
str. Elibcr6rii
172 A)

Certicus SRL SETV t84 273,00 r84 273.00 221 t28.00

I 5. Inforrnaren operatorilor economici

t"i

despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:



Denum irea operatonr tui Data transmiterii

Certicus SRI-
Strongboss Clorrstruct 20,10 2022

Modalitatea de transmitere

e-ntat /
y'1 t!ytr I
t'-lntttI

Vicdelen SRL,

p raviizr t / c e.s I e .fLtc u I to / i v(t.

('\ie/ectcttilertncnulL/ea$|ep|(|t.ercs|)eC|q|,('ctlctt|ctt,ett/et,ntette/tlt,7lt.ev,itztt|
20l51trivirtd uc'hizilii/e prblice, iricht'sit;a lc,ntenelrtt'tle cr,yreprare, .\,e e,fbcrrteaza itr c:.ttfr,ntjrct/tt c,rtprevec|erileI.17,I'(I'(//[L,(|a1lito|tlll((,ulcular'eo./,erfertttltti)-a|

I 7. c'ontractur de achizifie/acordur-cad^r incheiat:

|ttct'upen/ntac:hizi1il's'et,euliztlt'tziiittt'ottfilt,ttti|t't/e
2 0 I 5 privi rttl achizi t i i le ptt b/ic,e1

16. Terrne"l cre aqteptare pentru incheierea contracturui:

ln cazul in care valoarea.rffi
este egalI sau mai mare decAt pragurile
prevAzute la art 2 alin (3) al Leeii nr.
3 iulie 20 t5 priviqcJ achizitiile pr-,trti..

- 
, / -----l-

L-J t6 zlle in cazul netransmiterii cr,,rniinicaru--l
rin rnij loace _qlggqoliice 5i/sau f axn

Denumirea
operatorului

econonric

Certicr.rs SRL

Nurnirul
qi clata

contractulu i/aco
rdului-cadru

Cod CPV'

Valoarea contractului Ternren dt
vnln[rilitatr

al
contractulu
acordului-

cttdru

ri-il zot

firl TVA inclusiv TVA

22 t 128.00
^7 1tl 28 t0 2022 7 r 500000--l r84 27j.00

(londuciitorrrl gnr;tului elc lucru l)cntru nchizi(ii:

Prin preT'enta rlare tl.e |eamti, grupul de lucru tlcclurd cd termetttrl tle ustelttorc [)(,rrr, irrt.heiercucontroctttltrik:onftuctelor indicute a.fitst respectut (erceptanl 
"nzuritl i,""ruii" ii rrr. J2 ulin. (_|) ut l.ei4ii nr.l3l din 'l iulie 2015 privind achiziliite publice ), prrrun, ;i.ca i'n.rr|ut dnlrr,,terii crntestaliitor ;i/suuret:eplionririi rupourtelor de monitorii,ure, (tceasteu au./bst exsminute ;i solulionate,

Prin prepntu dare cle seamti, grupul tJe lucru pentru,achiziyii confirmd corectitudittetr des/risurdrii procecluriicle achizitie,.fapt pentru care pourtti rdipuncleie ,on1or* jiuvetlerilor legale tn vigoare.

I

I

l

j

e

e

ti/

it

ln cazul in care valoarea estimtt;;;;traAnlui
este mai micd decAt pragurile prevf,zute la art.2
alin. (3) al Legii nr l3 t din 3lulie 2015

ivind achizitii le publice

| 6 zile in cazul ttansmitffi
mi.iloace electronice si/sau faxn
n I I zile in caiul netransrniterii comunicarii
prin mi.iloace electronice si/sau faxn

l)t'<,ttttnt<:)
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DAREA DE SEAMĂ 

 de atribuire a contractului de achiziție publică 

Nr. 65/D/R/S/22 din 27.10.2022 .    
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică „Centrul de Tehnologii 
Informaționale în Finanțe” 

Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1005600036924 
Adresa Str. Constantin Tănase nr. 7 
Număr de telefon 022-26-28-73  
Număr de fax 022-24-37-15 
E-mail oficial ctif@ctif.gov.md 
Adresa de internet ctif.gov.md 

Persoana de contact Ina Caba-Bradu, tel.068693838 
 ina.caba-bradu@ctif.gov.md  
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru Servicii 

Obiectul de achiziție Servicii de tipărire a formularelor tipizate de 
declarații vamale în detaliu 

Cod CPV 79800000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de 
prețuri) 

- 

Procedura de atribuire 

Nr: MTender: ocds-b3wdp1-MD-1659504903505 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659504903505?tab=contract-notice     
Data publicării: 03.08.2022 

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  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://ctif.gov.md/achizitii-publice  

Anunț de intenție publicat în BAP - 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Licitație electronică 
Sursa de finanțare Alte surse: Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 602000,00 

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

Data solicitării clarificărilor  10 august 2022, 16:18 
Denumirea operatorului economic - 

mailto:ina.caba-bradu@ctif.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659504903505?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659504903505?tab=contract-notice
https://ctif.gov.md/achizitii-publice
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare 
Buna ziua. Va rog sa anexați PDF-urile 
formularelor tipizate de declarații vamale în 
detaliu 1a si 1b. Mulțumesc anticipat. 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, vor fi încărcate la capitolul 
documentele de atribuire. 

Data transmiterii 11 august 2022, 10:15 
 

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

Rezumatul modificărilor 

-  Modelele scanate de formulare tipizate de 
declarații vamale în detaliu, încărcate în sistem la 
capitolul documente de atribuire. 
- Caietul de sarcini din format docs substituit cu 
formularul în format pdf. 

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

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit Nu 

 
5. Până la termenul-limită (data 23.08.2022, ora_09:00), a fost depuse 5 oferte: 
 
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 

„Baștina-RADOG” S.R.L. 1002600006838 Alexandru Rusu. 
Firma Editorial-Poligrafica „Nova 
Imprim” S.R.L. 1004600030833 Roman Revenco 

„TIPOGRAFIA-SIRIUS” S.R.L. 1002600035029 Ivan Soltan 

„Metrompas” S.R.L. 1003600023353 
Administrator – Tatiana Tiperman; 
Asociații - Rusu Eugen, Chiticari 
Elisaveta, Agentia Proprietatii Publice 

Î.S. “Combinatul Poligrafic din 
Chişinău” 1002600002449 Fondator – Agenţia Proprietăţii Publice 

Administrator – Victoria Baxanean. 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 
(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării) 

 

Denumire document Denumirea operatorului economic 
„Baștina-RADOG” S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

DUAE + 

Propunerea tehnică + 

Propunerea financiară + 
Garanția la oferta în mărime de 1% din valoarea ofertei 
fără TVA + 

Documente de calificare 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

Formularele din documentația standard  + 
Evaluarea calității mostrelor + 
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Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% 
din suma totală a contractului 

Obligatoriu 
(pentru ofertantul declarat câștigător) 

 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Firma Editorial-Poligrafica „Nova Imprim” 
S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

DUAE + 

Propunerea tehnică + 

Propunerea financiară + 
Garanția la oferta în mărime de 1% din valoarea ofertei 
fără TVA + 

Documente de calificare 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

Formularele din documentația standard  + 
Evaluarea calității mostrelor parțial 
Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% 
din suma totală a contractului 

Obligatoriu 
(pentru ofertantul declarat câștigător) 

 
 

Denumire document Denumirea operatorului economic 
„TIPOGRAFIA-SIRIUS” S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

DUAE - 

Propunerea tehnică + 

Propunerea financiară + 
Garanția la oferta în mărime de 1% din valoarea ofertei 
fără TVA + 

Documente de calificare 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

Formularele din documentația standard  + 
Evaluarea calității mostrelor + 
Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% 
din suma totală a contractului 

Obligatoriu 
(pentru ofertantul declarat câștigător) 

 
 

Denumire document Denumirea operatorului economic 
„Metrompas” S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

DUAE + 

Propunerea tehnică + 

Propunerea financiară + 
Garanția la oferta în mărime de 1% din valoarea ofertei 
fără TVA + 

Documente de calificare 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

Formularele din documentația standard  + 
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Evaluarea calității mostrelor + 
Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% 
din suma totală a contractului 

Obligatoriu 
(pentru ofertantul declarat câștigător) 

Denumire document Denumirea operatorului economic 
Î.S. “Combinatul Poligrafic din Chişinău” 

Documentele ce constituie oferta 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

DUAE + 

Propunerea tehnică + 

Propunerea financiară + 
Garanția la oferta în mărime de 1% din valoarea ofertei 
fără TVA + 

Documente de calificare 
(se va consemna prin: „+” în cazul prezentării și „-” în cazul neprezentării și/sau nu corespunde) 

Formularele din documentația standard  + 

Evaluarea calității mostrelor + 
Garanție de bună execuție a contractului în mărime de 5% 
din suma totală a contractului 

Obligatoriu 
(pentru ofertantul declarat câștigător) 

Documentele de tip: „documente de calificare”, „propunere financiară” și „ilustrare”, sunt vizibile doar când 
ofertantului următor clasat, i se atribuie statut – „în considerare”. 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului economic 

Prețul ofertei  
(lei, fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de tipărire a 
formularelor tipizate 
de declarații vamale 
în detaliu 

„Baștina-RADOG” 
S.R.L. 609990,00 380000 

buc. - + 

Firma Editorial-
Poligrafica „Nova 
Imprim” S.R.L. 

610000,00 380000 
buc. - - 

„TIPOGRAFIA-
SIRIUS” S.R.L. 614500,00 380000 

buc. - + 

„Metrompas” S.R.L. 698900,00 380000 
buc. + + 

Î.S. “Combinatul 
Poligrafic din Chişinău” 699000,00 380000 

buc. + - 

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

 
Data 

solicitării Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

25.08.2022 
Toți ofertanții 
participanți la 

procedură 

Prezentarea mostrelor la adresa 
juridică a autorității contractant 

pentru examinare 
Mostrele au fost prezentate 
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08.09.2022 „Metrompas” S.R.L. 
Operatorului economic i-a fost 
solicitată completarea dosarului 

cu documentele de calificare 
Documentele au fost prezentate 

 
 
9. Ofertanții respinși/descalificați 

 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic Motivul respingerii/descalificării 

Servicii de tipărire a 
formularelor tipizate de 

declarații vamale în detaliu 

„Baștina-RADOG” S.R.L. 

S-a depistat că garanția pentru ofertă 
exprimată în transfer pe contul I.P. „CTIF”, 
prezentată de operatorul economic „Baștina-
RADOG” S.R.L. constituie suma de 6020,00 
lei, pe cînd oferta financiară este de 
609990,00 lei, fără TVA.  
Prin urmare, suma garanției pentru ofertă, 
solicitată conform Anunțului de participare, 
în suma de 1% din valoarea ofertei fără TVA, 
nu acoperă cuantumul de 1% din valoarea 
ofertei. 
În acest context, Grupul de lucru pentru 
achiziții a constat că oferta operatorului 
economic „Baștina-RADOG” S.R.L. nu s-a 
conformat cerinței expuse în Anunțul de 
participare și documentația de atribuire.  
Prin urmare, bazându-ne pe prevederile art. 
69, alin. (6), lit. b) din Legea nr. 131 din 
03.07.2015, privind achizițiile publice, oferta 
operatorului economic „Baștina-RADOG” 
S.R.L. a fost respinsă și declarată ca fiind 
ofertă inacceptabilă, pe motiv că aceasta nu 
corespunde cerințelor expuse în Anunțul de 
participare și documentația de atribuire. 

Firma Editorial-Poligrafica 
„Nova Imprim” S.R.L. 

S-a depistat că la solicitarea Grupului de lucru 
pentru achiziții, expusă în scrisoarea nr. 
29/2489 din 25.08.2022, privind prezentarea 
mostrelor de formulare (minim cîte 2 seturi de 
fiecare tip), consemnată în pct. 15, sub pct. 3 
din Anunțul de participare la procedura în 
cauză, operatorului economic Firma 
Editorial-Poligrafica „Nova Imprim” S.R.L. 
nu s-a conformat cerinței în cauză, mostre 
fiind prezentate doar de un tip și anume 1B 
(declarație complimentară). 
Prin urmare, bazându-ne pe prevederile art. 
17, alin (5) și art. 69, alin. (6), lit. a) din Legea 
nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile 
publice, operatorul economic Firma Editorial-
Poligrafica „Nova Imprim” S.R.L. a fost 
descalificat, pe motiv că aceasta nu a 
îndeplinit cerințele de calificare și selecție 
expuse în Anunțul de participare. 
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„TIPOGRAFIA-SIRIUS” S.R.L. 

S-a depistat că la pachetul de documente care 
constitui oferta, încărcat de operatorul 
economic „TIPOGRAFIA-SIRIUS” S.R.L. în 
SIA „RSAP” (MTender)”, lipsește 
Documentul unic de achiziții european.  
Prin urmare, avînd la bază prevederile art. 65, 
alin. (4) din Legea nr. 131 din 03.07.2015, 
privind achizițiile publice, Grupul de lucru 
pentru achiziții a constat că oferta 
operatorului economic „TIPOGRAFIA-
SIRIUS” S.R.L. nu s-a conformat cerinței 
expuse în Anunțul de participare și 
prevederilor legale.  
Astfel, bazându-ne pe prevederile art. 69, alin. 
(6), lit. b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015, 
privind achizițiile publice, oferta operatorului 
economic „TIPOGRAFIA-SIRIUS” S.R.L. a 
fost respinsă și declarată ca fiind ofertă 
neconformă, pe motiv că aceasta nu 
corespunde cerințelor expuse în Anunțul de 
participare și și prevederilor legale. 

 
10. Modalitatea de evaluare: 

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

__________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

 
12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 

 

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   
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Denumire factorul n Ponderea   
 

13. Reevaluarea ofertelor 
 

Motivul reevaluării ofertelor 

La data de 12.09.2022 toți ofertanții au fost informați despre 
rezultatele procedurii de achiziție și anume faptul că compania 
„Metrompaș” SRL a fost desemnată câștigătoarea procedurii de 
achiziție. La data de 13.09.2022 compania „Nova Imprim” 
expediază în adresa IP CTIF o scrisoare  prin care își exprimă 
dezacordul cu decizia luată, invocînd că „Nova Imprim„ SRL și-a 
demonstrat capacitățile sale de a presta așa servicii (executînd la 
moment servicii de tipărire a declarațiilor vamale prin contractul nr. 
94/NFP/22 din 20.07.2022 încheiat urmare a procedurii de achiziție 
- negocierea fără publicare. ) Ofertantul invocă că a oferit un preț 
mai bun decât compania declarată câștigătoare și invocând 
principiul – utilizarea eficientă a banilor publici și minimalizarea 
riscurilor autorității contractante solicită revizuirea deciziei luate. 
La data de 14.09.2022 prin scrisoare nr.29/2691 I.P. „CTIF” solicită 
repetat prezentarea mostrelor de declarații vamale de tip 1A. La data 
de 14.09.2022 ofertantul Nova Imprim SRL prezintă mostrele de 
declarații 1A - 2 seturi a cîte 4 foi. 
La data de 21.09.2022 grupul de lucru pentru achiziții avînd 
Raportul de expertiză efectuat asupra mostrelor prezentate de „Nova 
Imprim” SRL și constatând corespunderea mostrelor cu cerințe 
solicitate, își revizui decizia de atribuire nr.60/D/22 din 08.09.2022 
adoptând o nouă decizie nr.65/D/R/22 prin care declara câștigătoare 
a procedurii de achiziție   compania „Nova Imprim„ SRL. 

Modificările operate 

Anularea deciziei nr.60/D/22 din 08.09.2022 prin care  
compania „Metrompaș” SRL a fost desemnată  
câștigătoarea procedurii de achiziție și adoptarea unei 
noi decizii nr.65/D/R/22  din 21.09.22 prin care  
desemnează compania „Nova Imprim” S.R.L. ca 
câștigătoare a procedurii de achiziție. 

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

 
Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea pozițiilor din lot 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de tipărire a 
formularelor tipizate de 
declarații vamale în detaliu, de 
tip 1A „Nova Imprim” 

S.R.L. 

130000 buc 1,6654 216503,00 259795,00 

Servicii de tipărire a 
formularelor tipizate de 
declarații vamale în detaliu, de 
tip 1B 

250000 buc 1,5740 393497,00 472198,00 

    610000,00 732000,00 
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15. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului economic Data 
transmiterii  

Modalitatea de transmitere  

S.R.L. „Baștina Radog” 
Î.S. „Combinatul Poligrafic din 
Chișinău” ; 
S.R.L. „Tipografia Sirius”; 
S.R.L. „Nova Imprim” 
S.R.L. „Metrompaș” 
 

23.09.2022 

producere@radog.md  
poligrafmarketing@mail.ru  
chiosa@sirius.md  
rodica@novaimprim.md  
metrompas@mail.ru  

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

 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

mailto:producere@radog.md
mailto:poligrafmarketing@mail.ru
mailto:chiosa@sirius.md
mailto:rodica@novaimprim.md
mailto:metrompas@mail.ru
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18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 

fără TVA 
MDL 

inclusiv 
TVA 
MDL 

S.R.L. „Nova 
Imprim” 

capital 
autohton 

nr.115 din 
27.10.2022 79800000-2 610000,00 732000,00 31.12.2022 

 
19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se 

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

 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) ____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 desfășurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru 

                      Corneliu JALOBA                                    ________________ 
 



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice

*,. ftr ain /J, |0,,W4
1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritй{ii contradante Inspectoratul General al Politiei Ы МДt
mun. chisinёu
10136010000495
mun. Chiýinёu, str. Tiraspol 1l/iNumйr de telefon 022-868262

E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact fuu@,
e-mail)

Маriапа Ciobanu, 022S6826'

Date сч рriчirе la procedura de atribuire:

rocedurii de atribuire aplicate cererea оfеrtеlоr de preturi
TipuI obiectuIui contractuIuir IpuI oDIectuIui contractuIui de achizitie/
асоrdului-саdru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Materiale de consum qi mijloace tehnlco -
Cod СРV
Рrосеdurа de atribuire бей
р о r t а l ul u i guv е r п аm е пt а l wч, ll,, lп t е псlе r, g оy. trt cl,)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- 1 6 бЗЗ06,77 бЗ02
Link-ul, http* ;//*t.,nd.,

1_мD_ 166з 306776з022

Platforma de achizilii publice utilizaИ achizitii.md

Рrосеdurа а fost iпсIusй in planul de achizi{ii
publice а autoritйfii contractante }-ink-ul cёtreplanul de achir@

https:фolitia. md/sites/default/fi les/plan_de_ achizit
ii 2022 O.pdf

Апuп! de inten{ie pubtieatiБЮ 1dupa caz1 Nu se aplicй

Tehnici 9i instrumente specifice de аtriБ.,irе Licitalie electronicй

sursa de fiпапtаrе Buget de stat
Vаlоаrеа estimatй Qei,

3. СIаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:
Data solicitйrii cla rifi сйrilоr 19.09.2022
Ехрuпеrеа suссiпtй а sоIiсitЙГdБJБrifiБаБ Se раrе сб ali indicat un пumбr greEit de viale 1Ю

Ьuсйli), de асееа, чй rugйm sa indicali cantitaiea
соrесtй de viale solicitate de dvs.

r:,хрuпеrеа succinti а rйspunsului Conform poziliei пr.1 а lotului 6-VЫа cu ГllФ
pentru cromatograf se solicitй пumёrul de bucйli
egal сu cantitatea poziliei nT.2 Сарас cu septй

1



pentru чiаlй cu filet, respectiv cantitatea соrесtй de
viale solicitate este 8000 buc.

Data transmiterii |9.09,2022

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: пu sunt

5. РАпй la termenuI-Iimiti (data 27.09.2022, оrа 04:18), ач depus oferta 7 ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. "EсOCHIMIE" S.R.L. 002600052156 Nicolae Iurcu
,, "MIC-TAN" S.R.L. 002600038282 Raisa Вrеgа
3. "BIOTECHLAB" S.R.L. 004600067330 Rodica pislaru

4. "LOKMERA" S.R.L. 00760001 1 105 Nicolai Iasibas
5. "ELEAMAG" S.R.L. 006600057355 Euseniu Moroz
6. "M-IN,IER-FАRмА" S.A. 003600005263 Nina Palii
7. "IJTS PRO" S.R.L. 008600061 565 Bosdan Gnidas

Dепumirе
document

Denumirea опеrаtо rului economic

сн
2
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ф
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EEi
ý(оj
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tsrJiaнj
н

J{}сл
Ез
J;;-?

F]

са Fa
F- Са

Dосчmепtеlе се constituie oferta
(Se vа сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu corespuпde)

DUAE prezeпtat prezeпtat

Oferta se
аfld iп

aýteptare

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat
Сеrеrе de participare prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat
Declara{ie privind
valabilitatea ofertei

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Garantia pentru
оfеrtб 1%

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat

Specificalia tehnici prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat orezeпtat prezeпtat
Specificatia de рrе[ prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Rechizite Ьапсаrе prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat
Ехtгаs din геgistru
оегsоапеlоr iuridice

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Denumirea
lotului/valoarea
estimativй per

lot

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fuй тчА)* Corespunderea

cu cerin{ele de
calificare

Corespunderea сч
specifica{iile

tehnice

Lotul l
Acizi qi baze

4800,00
"ECOCHIMIE" S.R.L. 68 395,10 +

Lotul2
Solvenli "ECOCHIMIE" S.R.L. 55 з35,50 + +



55 000,00
Lotul3

Sйruri
з7 000,00

"ECOCHIMIE" S.R.L. 56 006,8(l +

Lotul4
Liqiud суапоасrуlаtе

4 200,00
"ECocHIMlE" S.R,L. l 680,00 + +

"MIC-TAN" S.R.I , 5 415,00 + +

Lotul5
Spray
800.00

"ECOCHIMIE" S,R.L. 1 775,00 +

Lоtul б
Vialй 9i сарас 9i

septё
40 000,00

"ECOCHIMIE" S.R.L. 26 999,99 + +

"BIOTEсHLAB" S.R.
L.

27 000,00 i< *

"MIC-TAN" S.R.L. 39 600,00 + +

Lotul7
Vas Dewar
23 000.00

"ECOCHIMIE" S.R.L. 22100,04 + +

Lоtчl8
Роmрё azot lichid

4 250,00
Nu а fost depusё nici о оfеrtй

Lоtчl9
Azot lichid refrigerat

13 000,00
"MIC-TAN" S.R.L. 16 500,00 + +

Lоtцl10
consumabile

chimice
l4 000,00

"ECOсHIMIE" S.R.L. 5 580,00 + +

Lotul 11

[Jstensi le
l 750,00

Nu а fost depusё nici о оfеrtё

Lotul 12

Filament репtгu
detector de mаsй

30 000,00
"LOKMERA" S.R.L. 28 000,00 + +

Lotul l3

Рlасй сrоmаtоgrаfiсй
l9 000,00

"ECOCHIMIE" S.R,L. 21027,50 + +

"MIс-TAN" S.R.L. 43 з50,00 + +

Lotul14
Accesorii pentru
сrоmаtоgrаfiе

GC/MS
l05 000.00

"LOKMERA" S.R.L. l24 260,00 + а

Lotul 15

Рrоsоаре
l4 000,00

"ELEAMAG., S.R.L. l0 800,00 + +

"MIC_TAN" S.R.L. 1з 600,00 + +

Lotul 1б

Consumabile pentru
сurё!irе
6 000,00

"MIC_TAN" S.R.L. 2 l 10,00 + +

Lotul 17

Consumabile репtru
ехаmiпаrе
2 200,00

"MIс-TAN" S,R.L. 4 935,00 +

Lotul 18

Consumabile pentru
securitate qi protec{ie

4 500,00

"MIC_TAN" S.R.L. 3 050,00 ]- +

"ELEAMAG" S.R.L. 4 480,00 + +

Lotul 19



Мйпusi de ехаmiпаrе
25 000,00

"M-INTER_
FARMA" S,A.

|0 629,6з + +

"MIC-TAN" S.R.L. 20 875.00 + +

Lotul20
Baterii qi acumulatori

3 1 000,00
"BTS PRo" S,R.L. 27 072.50 + +

"ELEAMAG" S,R.L. 39 1.50,00 + +

Lotul21
Pungi

6 500,00
"ELEAMAG" S,R.L. з 850"00 + +

"MIC-TAN" S.R.L. 4 975,00 + +

Lotul22
Saci, pachete, Ьапdй

adezivб
l9 000.00

"MIC_TAN" S.R.L. 22 842,50 + +

Lotul23
Accesorii

computa{ionale
140 000,00

"BTS PRo" S.R.L. 93 999,00 + +

"ELEAMAG,o S.R.L. 94 000,00 + +

- "ECOCHIMIE" S.R.L. oferta pentru lotul ..Acizi ýi baze". ."Sёruri", ..Spray". conform art,7l, alin.
(1), lit. d) din Legea |З112015 privind achiziliile publice, depёEeqte cu 30% valoarea estimatй а

achizi}iei, calculatй conform plezentei legi.

_ "MIC_TAN" S.R.L. oferta pentru lotul..Consumabile pentru ехаmiпаrе" conform art,J7, alin. (l), lit.
d) din Legea |З|12015 privind achiziliile publice, depбEe;te cu 30% valoarea estimatё а achiziliei,
calculatй conform prezentei legi.

Ечаluаrеа а fost efectuatd |п temeiul raportului пr, 14071 diп 07,10.2022 раrvепit de la Сепtrul
tehпico-crimiпalistic ;i expertize j udiciare,

8. Pentru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat: nu sunt

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: рrе{ul cel mai scйzut

12. Informa(ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пu se aplicй

13. Rеечаluаrеа ofertelor: nu se aplicб

14. tn urmа examinйri, ечаluйrii gi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Dепumirеа
оDеrаtоrului economic

Motivul respingerii/descalifi cйrii

"ECocHIMIE" S.R.L. @eart.69alin(6)lit.а)alLegii131l20\5privind
achizi{iile publice gi апumе _ oferta pentru lotul ..Acizi ýi baze". ".Sбruri",
..Spray". conform art,ll, alin. (1), lit. d) din Legea 1З|l20l5 privind achiziliile
publice, depigeEte cu 30% чаlоаrеа estimati а achizitiei, calculat6 сопfогm
prezentei legi.

"MIC-TAN" S.R.L. alin (6) lit, а) al Legii 1З12015 privind
achiziliile publice 9i anume _ oferta репtru lotul ."Consumabile pentru

examinare" conform art.71, alin. (1), lit. d) din Legea 1зl12015 privind

achiziliile publice, depёgeqte cu 30% чаlоаrеа estimatd а achiziliei, calculat6
conform prezentei legi.

4



Denumirea lotului Denumirea
ореrаtоrului

economic

cantitate
qi unitate
de mf,sчrй

Рrе{ul unitar
(mrй ТVА)

Рrе{ul total
(йrй ТYА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Solventi
Aldehidй fоrmiсй, chimic
рur,99.9О/о

"ECocHIMIE"
S.R.L,

3

litru 250,00 750,00 900,00

Toluen, puritatea (GC-
MSD), rnin.99.8%

l
litru 200,00 200,00 240,00

Асеtопё, puritate (GC-
MSD)> 98.8%

з0
litru 260,00 7800,00 9з60,00

Hexan (n-Hexan), puritate >

98 %, (FID)
20

litru 260,00 5200,00 6240,00

Heptan, puritate > 98 О/о,

(FID)
2

litгч 699,00 1398,00 |677,60

Сlоrоfоrm, puritate (GС) >
99,8%

10

litru 300,00 з000,00 3600,00

Арй oxigenatё, pentru
sintezй.30%

5

litru
40,00 200,00 240,00

Metanol, puritatea GC
min.99.8%, репtru
сrоmаtоgrаfiа in saz Ms

l00
litru 173,00 17300,00 20760,00

Histanol l00 120
litru l20,00 14400,00 l7280,00

Propanol, puritate > 99,9Уо J

litru 730,00 2190,00 2628,00

Benzen, с.р. l
litru зз 5,00 зз5,00 402,00

Etil acetat, CAS Number:
\41-18-6, ACS reagent,
>99.5%

,){

litru 145,00 з62,50 4з5,00

Eter petrolier,.40-60'С 8

litru 95,00 760,00 912,00

Izopropilaminб l
litru 1 1 10,00 1 1 10,00 1332,00

Izopropanol J

litru
110,00 330,00 396,00

Liqiud счапоасrylаtе
Liqiud cyanoacrylate
(suпеrsluе

"ECoCHIMIE"
S.R.L.

l
litru 1680,00 l680,00 2016,00

viаlй si саDас si septй
Vialб cu filet репtru
cromatograf ( screw vial for
с hromatography, l 2х 3 2 mm,
2 mL screw сар)

"ECoCHIMIE"
S.R.L.

8000
bucё{i

1,5з \2 240,00 14 688,00

Сарас cu septё pentru vialб
cu filet (screw caps with
seota silicoпe/PTFE\

8000
bucбti

1,844999 14 759,99 17 
,712,00

Vаs Dewar
Vas Dewar "EcocHIMIE"

S,R.L.
1 bucatб 22|00,04 22|00,04 26520,05

Azot lichid rеfrigеrаt
Azot li chid refrigerat,
densitatea rеlаtiчй minim 0,8
grlcm3 1,429 m]; Punctul de
fiеrЬеrе l95-196 оС, Standard
de геfеriп!6 GОSТ 9293-74,
Nr. ONU: 1977;

"MIc-TAN"
S.R.L.

l00
litri 165,00 16500,00 19800,00

consumabile chimice
Pipete Pasteur din plastic,
3ml

500
bucйti

0,80 400,00 480,00



VАrfuri pipete de tip Gilson,
l 000шl

"ECoCHIMIE"
S,R.L.

l 500
Ьuсйti

0,40 600,00 720,00

pilnie de decantare, din
sticlй, d:Scm, h:5сm

5

Ьчсйti
120,00 600,00

,l20,00

Pilnie de separare var.1, din
sticlё, v:250ml

2
bucбti

225,00 450,00 540,00

Pilnie de sераrаrе var.2, din
sticlё. v:500ml

2
bucйti

з60,00 720,00 864,00

Eprubetб ependorf cu сарас,
polimer, baza conicй 5ml

l000
bucёti 0,90 900,00 1080,00

ЕрruЬеtе din sticlй
termorezistenti, l0m1

500
bucйti

2,00 1000,00 1200,00

Раhаrе berzelius, чоlumul
de 50ml

5

buc5ti
24,00 l20,00 l44,00

Раhаrе berzelius, чоlчmчl
de 100ml

5

bucйti
з8,00 l90,00 228,00

Раhаrе berzel ius, volumul
de 250ml

5

Ьuсйti
50,00 250,00 300,00

Раhаrе berzel ius, volumul
de 600ml

5

Ьuсёti
70,00 з 50,00 420,00

Filament Dепtrч detector de mаsй
Filament, репtrч MSD, cu
ionizare 9i cu impact
electronic EI, de
tеmреrаturЁ inaltй, PN
G7005- 60061 sau
echivalent (compatibil cu
MSD 5977А)

"LoKMERA"
S.R.L.

8

Ьчсйli
3500,00 28000,00 зз600,00

РIасй сrоmаtоgrаfiсi
Рlасй pentru сrоmаtоgrаfiе
in strаt sub{ire, suport
aluminiu/plastic; grosime
suport 0.2-0.25mm ; material
аЬsоrЬапt - silica gel;
suрrаfаlа specificб (ВЕТ) *
50m2/g; porozitatea - 60А;
volumul specific -
0,75m l/g; dirTensiuni
particule 5-17 rrm.

"ECoCHIMIE"
S,R.L.

l0
mеtгu

рбtrаt

2102,75 21027,50 252зз,00

Accesorii репtrч cromatografie GCДIS
Sеriпgё репtru auto-injector,
l0 цL, GC/MS, gouge 23,
ASN, similar 9301-07l3
Asilent

"LoKMERA"
S.R.L.

з
Ьuсаtб

1250,00 з750,00 4500,00

Filtru репtru gaz, cu
indicatoг PN СР1797з
(compatibilcu gaz-
cromatograf7890B al
companiei Asilent)

J

bucati 7l60,00 21480,00 25,776,00

Filtru pentru gaz, сарсапб
universalй mаrе, fiting
1/8inch, pentru heliu, PN
RMSH-2 (compatibil cu
gаz-сrоmаtоgrаf 7890В al
companiei Asilent)

J

bucatй
9б50,00 28950,00 з4,740,00

Filtru pentru gaz, сарсапб
universalй mаrе, fiting
l/8inch, репtru heliu, PN
СР 119'72 (compatibil cu
gаz-сrоmаtоgrаf 7890В al
companiei Asilent)

з
Ьuсаtй

5570,00 1671 0,00 20052,00
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Ultra Iпеrt Liпеr, similar
5190-2295 Asilent

"LoKMERA"
S.R.L.

l0
Ьuсаtй

955,00 9550,00 l l460,00

Соlоапй сарilаr5, HP-5MS
UI, lungime 30m, diametru
0,25mm (compatibil сu gaz-
сrоmаtоgгаf 7890В al
companiei Agilent)

1

Ьuсаtй
16290,00 16290,00 l9548,00

Coloand сарilаrй, DB Реtrо,
lungime 100m, diametru
0,25mm (compatibil cu gaz-
cromatograf7890B al
companiei Asilent)

l
bucatб

27530,00 275з0,00 з3Oз6,00

Рrоsоапе
Рrоsоаре din hАrtiе in rulоu;
2 strаturi; celulozй, сulоаrе
: alb; lungime rоlй:miпim
74m; lйlimе rоlб H:minim
21сm; echivalent mаrса
TORK, compatibilcu
dozatoare in sistem Ml.

"ELEAMAG"
S.R.L.

120
bucatё

90,00 10800,00 12960,00

Consumabile репtrч счritirе
Fаgй tifon, пеstеrilй, l0x5m

"MIC-TAN"
S.R.L,

50
bucatй

13,00 650,00 780,00

Vаtё nesterilй, 100g 40
bucatЁ

21,50 860,00 l032,00

Sйрчп lichid репtrч mбini 40
litru 15,00 600,00 720,00

consumabile репtrч securj tate si protectie
MйnuEi de lucru, tricot de
butnbac cu pvc

"MIC-TAN"
S.R.L.

400
Ьuсаtй

6,25 2500,00 3000,00

Мйпugi репtru protec{ia
mбiпilоr fa16 de {iig,
соrеsрuпdеrе standard EN
51 1.

4
Ьчсаtй

137,50 550,00 660,00

Mf,nusi de ехаmiпаrе
Мйпugi de ехаmiпаrе din
nitri l, nesterile, nepudrate,
mбrimе S

"M_INTER-
FАRмА" S.A.

4000

реrесhе 1,5 185 6074,00 6560,00

Mёnugi din nitril, nesterile,
nepudrate, mёrimе М

2000
реrесhе

l,5 l85 зOз7,00 3280,00

Mйnugi din nitril, nesterile,
пепudrаtе. mёrimе XL

l 000
pereche l,5185 1518,50 l640,00

Baterii gi acumulatori
Baterie АА tensiune - 1,5V,
cod de model-LR6, sistem-
alcalinб

"BTS
PRo" S,R.L.

500
bucatй

7,50 з750,00 4500,00

Ваtеriе ААА tensiune - 1,5,

cod de mоdеl-LROЗ,
sistem-alcaIinё

500
bucatб

,1,50
3750,00 4500,00

Baterie С tensiune - 1,5V,
cod de model LR l4,
sistem-alcalinб

з0
bucatб

l6,85 505,50 606,60

Baterie, tensiune - 9V, cod
de mode1-9V-6LRбl,
sistem-alcalinй

l0
Ьuсаtй

39,60 396,00 475,20

Ваtеriе 1.5V LR-44 50
bucatб

19,80 990,00 1 188,00

Acumulator l2V,9 Ah,
tеrmiпаl Fl/F2-Faston

20
Ьuсаtй

414,80 8296,00 9955,20

Acumulator l2v, cod 20 419,75 8з95.00 1 0074,00
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SHRl227W, bucatй
Маrkеr CD/DVD, negru,
tnax.0.7mm

50
bucatй

19,80 990,00 1 l88,00

Рuпgi
Pungё zip-lock, polietilenй,
40х60 mm, culoare
transparenti

"ELEAMAG"
S.R.L.

3000
Ьuсаtй

0,25 750,00 900,00

Pungб zip-lock, polietilenй,
70х100 mm, сulоаrе
transnarent1

з000
bucatб

0,35 1050,00 1260,00

Pungб zip-lock, pol ieti lепй,
80х l20 rпm, сulоаrе
trапsраrепtй

1 000
Ьuсаtй

0,45 450,00 540,00

Pungй zip-lock, polietilenй,
l50x200 mm, сulоаrе
trапsраrепtё

l 000
bucatй

0,80 800,00 960,00

Рuпgб zip-lock, polietilen5,
250х350 mm, culoare
trапsраrепtб

500
Ьчсаti

1,60 800,00 960,00

Saci, pachete, Ьапdi adezivй
Sac din polietilen6, (60 l), in
rоli

"MIC-TAN"
S.R.L.

1 500
Ьuсаtй

1,з750 2062,50 24,75,00

Sac din polietileni, (l20 l),
in rоlа

3000
bucatй

2,60 7800,00 9360,00

Pachet de рrоtесliе din
plastic cu bule, antistatic,
PVC, l70x220mm

400
Ьчсаtй

10,00 4000,00 4800,00

Pachet de рrоtесЦiе din
plastic cu bule, antistatic,
PVC, 120х150пlm

400
bucatё

10,00 4000,00 4800,00

Нбrtiе, 1m

luпsimе. m
йlime х 50m
п.'80s/m2

2

Ьuсаtё
665,00 1з30,00 1596,00

Etichetб рrе{, 26xl6,
l 000/rоlа

10

Ьuсаtй
40,00 400,00 480,00

Bandё adezivй trапsраrепtй,
lйlimea 5 cm, lungimea
min. 180m, utilizatй репtгu
аmЬаlаrе

100
Ьuсаtй

з2,50 3250,00 3900,00

Accesorii computationale
USB Flash Drive, 128Gb,
USB3.0/3.1

"BTS
PRo" S.R.L.

50
bucatй

244,25 122|2,50 14655,00

USB Flash Driче, 64Gb,
USB3.0/3.1

50
Ьuсаtй

1 l5,00 5750,00 6900.00

Саrtеlё de mеmоriе, l28
Gb, microSDHC, SD
adaotor

5

Ьuсаtй 269,25 1з46,25 16l5,50

Сагtеlё de mеmоriе 64 Gb,
microSDHC, min. clasa 10

5

bucatё
l24,80 624,00 748,80

HDD 12 ТВ, SATA бGВ/s,
3.5", suport NCQ, 7200
rрm, Cache 256МВ

8

bucat1
,7191,75 62зз4,00 74800,00

SSD, 1ТВ, 2,5" репtru
compaftiment de З.5",
MLC, SATA III, viteza
citire min. 560 MB/s, viteza
sсriеrе 530 MB/s

5

Ьчсаtй
22|0,95 1 1054,75 1з265,70

Prelungitor, 5 m,220V 5

Ьuсаtй
135,50 67,1,50 813,00
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Апulаrеа loturilor din рrосеdurа de achizi{ie publicй:

а) In temeiul aft.7| alin. (1) lit. d) din Legea ж.|З|12015 privind achiziliile publice Ei anume
апulаrеа urmйtoarelor loturi: lot.l ,,Acizi qi baze", lot.3,,Sёruri", lot.5,,Spray" qi 1ot.17

,,Consumabile pentru examinare".

Аrgчmепtаrе: Autoritatea contractantё anuleazй loturile din motiv сй au fost depuse numai oferte
care dерёgеsс cu ЗO%о valoarea estimatй а achiziliei

Ь) in temeiul art,71, alin. (1) lit, а) din Legea nr.131/2015 privind achiziliile publice;i anume
anularea lotului 8 ,,Роmрб azot lichid" 9i lot.11,,Ustensile".

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gruрчlчi de lчсru pentru achizilii:

Dепчmirеа operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
"ECOCHIMIE" S.R.L.
"MIC-TAN" S.R,L.
"BIoTECHLAB"S.R.L.
"LOKMERA" S.R.L.
"ELEAMAG" S.R.L.
"M-INTER-FARMA" S.A.
"BTS PRo" S.R.L.

Iз.|0.2022 SIA RSAP, e-mail

16. ТеrmепчI de aqteptare
contractului este mai miсб
privind achiziliile publice:
fax.

репtrч incheierea contractului: iп cazul in саrе valoarea estimatё а

decAt pragurile prevйzute la art. 2 аliп, (3) al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015
6 zile in cazul transmiterii comunicirii рriп mijloace electronice gi/sau

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

I)enumirea
operatorului

economic

intreprinderea: NumirчI
gi data

сопtrасtчlчi

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluiflrй ТVА inclusiv ТYА

"ECoCHIMIE"
S,R.L.

Cu capital
social

163-BN din
27.|0.2022

|32 72з,05 |59 26],65 з|.1,2.2022

.,BTS PRo"
S,R.L.

Cu capital
social

164-BN din
27.|0.2022

12]' 01|,50 145 285,80 з|.|2.2022

"M-INTER_
FARMA" S,A.

Cu capital
social

165-BN din
27.10.2022

9 566,67 11 480,00 з|,12.2022

"ELEAMAGoo
S.R.L.

Cu capital
social

166-BN din
27.10,2022

14 650,00 17 580,00 з1.1,2.2022

,oMIC-TAN"

S.R.L.
Cu capital

social
167-BN din
27.10.2022

44 502,50 53 40з,00 зl.|2.2022

"LoKMERA..
S.R.L.

Cu capital
social

168-BN din
27.|0.2022

|52 260,00 |82 7|2,00 з|.12,2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul tп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tпсhеiаt

сопtrасt/сопtrасtе репtrч lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬililаtе)з пu se aPlicб
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Рriп рrеzепtо dare de sеаmd, grapul de lucru declarЙ сd tеrmепul de aýteptare peпtru tncheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzate de art, 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile pablice ), рrесum qi сd iп cazul dерuпеrii coпtestaliilor si/saa
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solu|ioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lucra репtrа achizi|ii сопfirmrt соrесtiludiпеа desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de luсru pentru achizifii

GANACIUC Alexandru

Ё}Т:::1]
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APROBAT

DARE DE SEAM A

de anulare a procedurii de atribuire 

Nr. MD-1664363012441 din 25 octombrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea eontractanta:

Denumirea autoritatii conitractante IP Centrul Republican Experimental 
Protezare Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa str. Romana 1, mun. Chisinau, MD-2005
Numar de telefon 022-263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet w w w .crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Sectia achizitii publice 022/ 263130
e-mail) achizitii.crepor21 @gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Procedura de achizitie repetata (dupa caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru perioada noiembrie- 
decembrie a anului 2022

Cod CPV 15300000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia 
deschisa)

Nu se aplica

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

ocds-ЬЗ wdn 1-M D-l 66436301244 1
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064647/
Data publicarii: 28.09.2022

Platforma de achizitii publice utilizata achizitii.md;

Procedura a fost inclusa in planul de 
achizitii publice a autoritatii contractante

Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
plan-achizitii-modificat-18.07.2022.Ddf
(crepor.ore) p . l .10

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: nu este aplicabil

1

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064647/


Link-ul:
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

Licitatie electronica

Sursa de fmantare Buget de stat 2022;
Valoarea estimata (lei, fara  TVA) 269500,00

3. Clarificari privind documentatia dc atribuire: Nu este (iplicabil

(Se va completa in cazul in care an fast solicitate clarificari)

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: Nu este (iplicabil 

(Se va completa in cazul in care au fa s t operate modificari)

5. Pana la termenul-limita (data 20 octombrie 2022, ora 09:00), au depus oferta 1 (unu) ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. ’’Credoprim” S.R.L. 1003600026963 ( oslm  tih e o ru h e

6. Informatii privind ofertele depuse si documented de calificare si aferente BUAE prezentate de catre 
operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

’'Credoprim" Operator 
S.R.L. economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica +
Propunerea financiara +
DUAE +
Garantia pentru oferta 
(dupa caz)

+

Cerere de participare +
Declara(ie privind 
valabilitatea ofertei

+

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

Certificat/decizie de 
inregistrare a 
intreprinderii

+

Autorizarea privind 
dreptul de a livra 
bunuri (A u to r iz a t ie  
sa n ita r -v e te r in a ra  p e n tru  
d e p o z it , a u to r iz a tie  sa n ita r-  
v e te r in a r  p e n tru  u n ita ti le  
d e  tra n sp o rt , C e r tif ic a t d e  
in re g is tra re  o f ic ia la  p e n tru  
s ig u ra n ta  a lim e n te lo r  
(e l ib e ra t d e  A N S A )

+

Certificatul valabil de 
efectuare sistematica a

+
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pla|ii impozitelor, 
contribufiilor, eliberat 
de Serviciul Fiscal de 
Stat
Extras din raportul 
fmanciar;

+

Declara|ie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului

+

Certificat de atribuire 
a contlui bancar

+

Certificat de 
inofensivitate pentru 
fiecare pozitie, valabil 
la ziua deschiderii 
ofertelor

+

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documental a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fara TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Legume §i 
fructe
Oua de 
gaina
laurt natur. 
Fr.gr. 2,5%

S .C . ’’C r e d o p r im ” 

S .R .L .
15270,00 3000 buc. + +

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica preful 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 (inelusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a 
solicitat: Nu este aplicabil

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
S.C. ’’Credoprim” S.R.L. - prin  valoarea inclusa in p ropunerea  

fm anciara, depa§esc valoarea fondurilor 
alocate pen tru  indeplin irea con tractu lu i de 
achizitii publice;

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
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Pentru ftecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot ft atribuite aceluiasi ofertant:

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre{ □
Cel mai bun raport calitate-eost □

(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 qferente)

12. Informatia privind factor» de evaluare aplicati: Nn este anlicabil

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul caleulat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este aplicabil

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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma examinari, evaluarii si comparer» ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Anularea procedurii de achizitie publica:

Pentru lotul legume sifructe In tenieiul art. 71 alin. (1) l i t . a). Argumentare: nu a fast depusa nici о 
oferta.

Pentru lotul oua de gaina In temeiul art. 71 alin. (1) l i t . a). Argumentare: пи и fast depusa nici о 
oferta.

Pentru lotul iaurt naturalfr.gr. 2,5 % in temeiul art. 71 alin. (1) l i t . d). Argumentare: < t in vatoarea 
inclusd in propunerea financiard, depa$esc vatoarea fandurilor alocate pentru indeplinireu 
contractului de acliizifii publice;

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

’’Credoprim” S.R.L. 25.10.2022 credoprimfamail. ru
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(Informarea operatorilor economici implicati in procedure! 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 publice)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului: l\u este aplicabil

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

□  6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §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 si/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil at Republicii Moldova).

17. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizitie publica au fast aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fast 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): (indicat i suma cu TV A)

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-pref □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Pritt prezenta dare de seama, grupul de lucru declara cii termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptdnd eazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa$urarii procedurii 
de achizitie, fapt pentru care poarta rasp undere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupul 

Nicolai ISCHIMJI
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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. 56 din 24.10.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Localitate mun. Bălți 
IDNO 1007602000972 

Adresa str. A. Pușkin, 38 

Număr de telefon (+373) 52 414; 52 473 

Număr de fax (+373) 52 473 

E-mail oficial  plan_usb@mail.ru 

Adresa de internet http://usarb.md/achizitii-publice/ 

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

mail) 
Țibuleac Angela,  (+373) 52 473 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □   Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de reparații Sălii Polivalente în blocul nr. 1 a 
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (Repetat) 

Cod CPV 45453000-7 

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-1664798370889 

Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/40698/lucrari-de-

reparatii-salii-polivalente-in-blocul-nr-1-a 

Data publicării: 03.10.2022 

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

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

 Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-

achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf 

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; Alte surse: sursele universității 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 347 943,96 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

http://usarb.md/achizitii-publice/
http://www.mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/achizitii/40698/lucrari-de-reparatii-salii-polivalente-in-blocul-nr-1-a
https://e-licitatie.md/achizitii/40698/lucrari-de-reparatii-salii-polivalente-in-blocul-nr-1-a
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
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Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 

(după caz) 
[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 24 octombrie 2022, ora 11:00), nu a fost depusă nicio oferta: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1.    

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

  

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică   

Propunerea financiară   

Garanția pentru ofertă (după caz)   

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, înregistrat la 
Biroul Național de Statistică 

  

Cerere de participare (Anexa nr. 7)   

Declarație privind valabilitatea ofertei – 90 zile (Anexa nr. 8)   

Grafic de executare a lucrărilor  (Anexa nr. 10)   

Dovada înregistrării persoanei juridice. 
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras. 

  

Declarație privind experiența similară, nu mai puțin de 3 ani 

(Anexa nr. 12) 
  

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 

implementarea contractului (Anexa nr. 15) 
  

Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul 
public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat- 

valabil la data deschiderii 

  

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de 
șantier   

Certificate de conformitate și calitate la principalele 
materiale utilizate 

  

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

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 
de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de reparații Sălii 
Polivalente în blocul nr. 1 a 

Universității de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți (Repetat) 

     

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată 
Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

    

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 
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13. Reevaluarea ofertelor: Nu au fost. 

(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 total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

     

     

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
 

În temeiul art. 71 alin. 1, lit. a).  Legea 131/2015             

Argumentare: nu a fost depusă nicio ofertă. 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

   

   

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

achizițiile publice 

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

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

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

Moldova). 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Numărul 

și data 

contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului fără TVA inclusiv TVA 

        

        



18. Informatia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se соmрlеtеаzd doar iп
cazul iп care Ia procedura de achizi|ie рuЬIiсd aufost aplicate criterii de durabilitate si sa iпcheiat
coпtract/coпtracte репtru lotЛoturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii рчЬliсе durabile (achizi{ii

veni)?
(Dд/NU)

Yаlоаrеа de achizi{ie сч ТYА din contract/ contracte а
lоtчlчiЛоtчrilоr репtrч саrе ац fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа сu TVA)

Codul СРV al lоtцlчiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de dцrabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе репtrч lоtчИоtчrilе репtru саrе аu fost

aplicate сritеrii de durabilitate:

!

Pre|ul cel mаi scd2ut в

costul cel mаi scdzut ч

Cel mаi Ьuп raport calitatepre| а

Cel mаi Ьuп raport calitatecost а

Рriп prezenta dare de sеаmd, grapul de lucru declard сd tеrmепаl de aEteptare репtru tncheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 13l diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесаm si сd iп cazal dерuпеrii coпtesta|iilor qi/sau

rесер|iопdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, acestea aufost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtо dare de sеаmd, grupul de lucra репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfdyurdrii procedurii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

Сопdчсitоrчl al grupului de lчсrч репtrч achizi{ii:

Natalia Ga;i{oi

tý

}
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice x
de incheiere a acordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. I din 27.10.2022

Clurificdri privind doc amentalia de atrib uire :

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

Date cu privire la uutoritatea contructantd:

Denumirea autorititii contractante Primiria comunei Hircesti
Localitate s.Hirceqti, raionul Ungheni
IDNO 1007601003253
Adresa s.Hirceqti, raionul Ungheni
Numir de telefon 023674245,023647366
Numir de fax
E-mail oficial primaria.hircesti@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume. lelefon, e-
nail)

Sirbu Tatiana 078655062

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri x Licitatie deschisi
rAltele: [Indicayi]

Procedura de achizitie (dupd caz) Nr: ocds-b3wd p I -MD- 166419 6647 000
Tipul obiectului contractului de zchizitiel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucrdri x

Obiectul achizitiei Construcfia gi montarea re{elelor electrice exterioare
pentru iluminarea strizilor din s.Hirceqti gi
s.Drujba, raionul Ungheni

Cod UPV 4s300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proc eduri de c dt licitalia de s c hisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadruj
p ort alul ui guv e rnament al www. mt ender. gov. md )

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 6641 96542000
Link-ul: I e-licitatie.md
Data publicdr ii: 26.09.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati r achizitii.md; x eJicitatie.md; I yptender.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAp (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizitie rlicitatie
electronicd lCatalos electronic

Sursa de finan{are xBuget de stat; rBuget CNAM; lBuget CNAS; rsurse
exteme; rAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati Qei, fird TVA) 933 586,47

Data solicitlrii clarificlrilor
De4umirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

Modificdri operate in documenta(ia de atribuire:



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

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-Iimiti de depunere Ei deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

flndicali numdrul .de zileJ

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

Pdnd Ia termenul-limitd (data _12.10.2022_, ora_L7:00), au depus oferta _3_ ofertanli:

Informalii privind ofertele depuse si documentele de calificare si derente DIJAE prezentate de cdtre
operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; preTentat, nepregentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de catificare))

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

I FCI "Capital" SRL r 00360s0028 I 0 Galciuc Ieor/Galciuc Emilia
7 SRL "Zepto" 1018600024415 Rotari Dmitri/Chiscd Ion

3 SRL "Alfa Electro-Montaj Grup" 1010600017752 Botnari Vladimir/Botnari
Mihail

Denumire document
Denumirea operatorului economic

FCI "Capital" SRL SRL "Zepto" SRL "Alfa Electro-
Montai GruD"

(se va
I)ocumentele ce constituie oferta

consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
DUAE Dfezentat pfezental nu corespunde
Formularul cererii de participare prezentat prezentat nu corespunde
Formularul F3.F5.F7 prezentat prezentat nu coresDunde
Scrisoarea de garanfie bancard ptezentat Dtezental nu coresDunde
Declaratia privind experienta similara Dfezenlal prezental nu corespunde
Garanfia pentru ofertd prezenlat prezentat nu corespunde

Avtz pentru partrcipare la licitatiile
publice din domeniul constructiilor qi
instalatiilor

prezentat prezental nu corespunde

bxtrasul dm registrul de stat privind
Graficul de executare a lucririlor

rezental
reT.erl.tAt

Ial
tql

nu

Documente de calificare
Se va consmna at, neprezentat. nu core

Document l
Document n

Informayia privind corespunderea oferteror ca cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(fltrd

TVA)*

Cantitate qi
unitate de
misuri

Corespunde
rea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rea cu

specifica{iile
tehnice

Constt'ircfia qi montarea
refelelor electrice
exterioare pentru
iluminarea strizilor din
s.Hirceqti gi s.Druj ba,
raionul Ungheni

FCI "Capital'
SRL

933586,47 lllucrdri + +

SRL "Zepto" 942789,82 1/lucrdri + +

SRL "Alfa
Electro-Montaj
Grup"

1050262,95 1 /lucrbri

z



* in cazul utilizdrii ricitaliei erectronice se va indica prelur oJertei finare(Informalia privind "corespLtnderea cu cerinlele de catificare" ;i ,,corespunderea 
cu specfficaliiletehnice " ' se vo consemna prin; ,, r " in cazur cornrpunir,rir ;i prin ,, -,, tn cazur necorespunderii)

Pentru elucidarea unor.neclaritdyi sau conJirm?rea. 
lnor date privind corespunderea ofertei cu cerinlelestabilite tn documentalia de atrib'uire (inclasiv iustfficiuo pr"iotui anormal de scdzut) s-a soricitat:

Ofe r tan I ii r e sp in ; i/de s c a t iJic a( i :

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitSri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Crileriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut x
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate_pref I
Cel mai bun raport calitate_cosi n

(in cazul in care in 
-cadrul 

procedurii de atr.ibuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atiibuire aplicate ;i denumirea roturilor aferente)

Info rmali a p r iv in d fac t o r ii d e ev al u a re ap I ic ali :
(se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitqte_cost)

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsutui operatorutui
economic14.10.2022 r-aptlal Justilicarea prefului

ofertd
uora individuali ale beneficiului

de deviz. Dispune de tehnici
specializati proprie, ce duce la
reducerea cheltuielilor. Au fost
anexate oferte de prefuri de la
distribuitori ti parteneri

Den u m irea o pe.ato ruGno mic

SRL 'Alfa Elecfro-Montaj Grup,, Documentele nu au fost semnate electronic

Modalilatea de evoluare a ofertelor:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
ratorului economic I TotalDenumire factorul I

Denumire factorul n

lui economic n
Denumire factorul 1

Re ev a I ua re a oferte I o r :



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

MstiVul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

In urma examindri, evaludrii si compardrii ofertelor depuse in cadru"l procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

ln temeiul art.7l alin. lit

Arsumentare:

(Informarea operotorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice)

Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

(Sefecla/i termenu[ de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. ] 3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv atermenelor de a;teptctre, se efectueazdtn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenutui) al Codului Civit al Republicii
Moldova).
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Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi
unitrits de
mdltrri

Prelul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(f5rI TvA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Construcfia qi montarea
refelelor electrice
exterioare pentru
iluminarea strizilor din
s.Hirceqti gi s.Drujba,
raionul Unsheni

FCI
"Capital"
SRL

1/lucriri 933586,47 933s86.47 120 303.76Iei

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lacru pentra achizi(ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

FCI "Capital" SRL 18.10.2022 [se specificd SIA RSAP,
e-mail, .fax, po$td, etcl

SRL "Zepto" r8.10.2022 e-mail
SRL "Alfa Electro-Montai Grup" 18.t0.2022 e-mail

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

t 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice silsau fax I

In cazul in care valoarea estimati a contractului este
egal5 sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. I 3 1 din 3 iulie 201 5 privind
achiziliile publice

tr I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
I 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I



Contractul de achizitrie/acord ul_cadru tncheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractului/ac
ordului-cadru

FCI'6Capital"

| 720303,76 31.12.2022

rnformalia privinrl achizilii pablice durabile (ac!!zi1ii verzi) (rubrica datd se completeazd dour tn cazul tncare Ia procedurr de
pentrut,no,u,i pi,,!f,h"'",:nw:;,lf:",rx;"";:xii:i:;;;;;;;i::'fi"nuio,"o,t,oii"o,i,o"t,

Prin prezenta dare 
,d,e s-ea|n'd' grupul de lacru decrard cd termenur de aEteptare pentra tncheiereacontractului'/contrquelor indicoite"afoii ,"rpn"tat (exceptdra ,ororiiii"u;;r;';Z art..32 arin. (3) at Legii::;"f;":';,:,#::::;: t:';:::,;i!,'i:t:i"{-::i;;i"#i:Ti{i_ixi::",ii "..,n,i.)ii.f,"iu,.,

Prin prezenta dare tle seamd' grupul de lucru pentru achizi'ii cl!/i!md. corectitudinea desfdsardrii proceduriide achizilie,fapt pentru 
"ori iooiti ,atp|"a"r" ,"rf;;;";;;rJirrito, regate tn visoare.

*}jr"rf 
aplicate criterii pentrn achizifii ooorr"u *** [.ffi

Valoarea de achizitie cu TVA din contracr, 
"o*il3:::l{,.:l.1r."Tpftr" "-.r"" ilr* _"pir_*e criterii dedurabilitare (lei MD): ,:-; --.-(rnatcalr suma cu TVA,

fJl;I"."r-,ilat 
loturui/toturitor pentru care au;;;_.* *_*

.?:'*:i*"#ll'ffJ#li*"Jur/roturire ouo* o* * * Prelul cel mai scdzut x
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate_prel a
Cel mai bun raport calilate_cost a

Conducitorul

W
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DARE DE SEAMĂ 
 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea  
serviciilor de montare a sistemului de cabluri structurate şi a 

 sistemului de alimentare cu energie electrică 
 

Nr. 186/22 din 28.10.2022            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de montare a sistemului de cabluri 
structurate şi a sistemului de alimentare cu 
energie electrică 

Cod CPV 45314320-0 
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-1662124218475 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662124218475?tab=contract-
notice 
Data publicării: 02.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice publicat: 
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/trans
parenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-
achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662124218475
http://www.achizitii.md/
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
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Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 700 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:. 

Data solicitării clarificărilor  03 septembrie 2022, 09:46 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Unde putem gasi caietul de sarcini? 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua! Cerinţele tehnice sunt incluse în Anexa din 
Anunţul de participare publicate de către Autoritatea 
contractantă. 

Data transmiterii 05 septembrie 2022, 09:13 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 16.09.2022, ora 10:00, cu finalizarea licitației electronice la 
data de 19.09.2022, ora 15:00), au depus oferte 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „Creit” SRL 1003600136901 - 

2 „BTS Pro” SRL 1008600061565 - 

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

Denumirea documentului 
Denumirea operatorului economic 

„BTS Pro” SRL „Creit” SRL 

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

 

Propunerea tehnică prezentat neprezentat2 

Propunerea financiară prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat1 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat 
Documentele de calificare 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani (formularul Declarației va fi 
publicat pe SIA  „RSAP” (MTender)) - Declarație 
pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după 

prezentat 
 
 
 
 
 
 

prezentat 
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data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta 
această Declarație autorității contractante și 
Agenției Achiziții Publice - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

 
 
 
 
 
 

 

Intenția de participare în cadrul procedurii de 
achiziție - cerere de participare completată conform 
Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 
2021 - copia în format electronic de pe documentul 
pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat prezentat 
 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 
90 de zile - declaraţie privind valabilitatea ofertei, 
completată conform Anexei nr. 8 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat prezentat 
 

*Experiență specifică în prestarea serviciilor 
similare (art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea 131/2015 
privind achizițiile publice) - declarație privind 
experiența similară, completată conform Anexei nr. 
12 și, respectiv, Declarație privind lista 
principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate, completată conform Anexei nr. 12 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, 
(copia în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic.) 
 
Prestarea serviciilor se confirmă prin prezentarea 
unor certificate / documente (facturi fiscale) emise 
sau contrasemnate de către beneficiarii de servicii 
(copiile în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic.) 

prezentat neprezentat 
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*Asigurarea cu personal calificat în domeniul 
montării sistemului de cabluri structurate și a 
sistemului de alimentare cu energie electrică. 
Declarație privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului, completată 
conform Anexei nr. 14 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 
din 15.09.2021. 
Copia în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic. 

prezentat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neprezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica 
Moldova - copia extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat neprezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova - copia 
cazierului judiciar al persoanei juridice în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat neprezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale - copia certificatului SFS privind 
lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 
naţional în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat neprezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le 
prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.  
 
– Operatorul economic „BTS Pro” SRL a prezentat documentele justificative actualizate până la 
expirarea termenului-limită (11.10.2022) indicat în scrisoarea ASP cu nr. 06/03-SAP/398 din 
06.10.2022.  
 
Comentarii: 
Operatorul economic „Creit” SRL: 
1 nu a prezentat formularul specificaţiilor tehnice (Anexa nr. 22), solicitat de către autoritatea contractantă în 
conformitate cu cerințele din documentația de atribuire; 
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2a indicat în mod eronat tipul şi denumirea procedurii de achiziţie în Capitolul VII. Declaraţii finale din 
DUAE. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificațiile 
tehnice 

Servicii de montare a 
sistemului de cabluri 
structurate şi a 
sistemului de 
alimentare cu 
energie electrică 

„Creit” SRL 449 000,00 serviciu - Nu au fost 
prezentate. 

„BTS Pro” 
SRL 450 000,00 serviciu + + 

 

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Creit” SRL În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă oferta 
operatorului economic „Creit” SRL, deoarece ofertantul nu 
îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume, nu 
a prezentat formularul specificaţiilor tehnice (Anexa nr. 22 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021), solicitat de către 
autoritatea contractantă în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire, publicată în cadrul procedurii 
respective de achiziție publică. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru un singur lot  √ 
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
Nr 
d/r 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatoru 

lui economic 

Cantita 
te și 

unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

1 

Servicii de 
montare a 
sistemului de 
cabluri structurate 
şi a sistemului de 
alimentare cu 
energie electrică 

„BTS Pro” 
SRL serviciu 450 000,00 450 000,00 540 000,00 

 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
„BTS Pro” SRL  

13.10.2022 
 

SIA RSAP 
Poşta electronică „Creit” SRL  

 
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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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumi 
rea  

operatoru 
lui  

economic 

Întreprin 
derea  
cu ca 

pital au 
tohton/  

cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capi 

tal străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„BTS 
Pro” SRL 

- Nr. 
1160 

 

28.10.2022 
 

45314320-0 450 000,00 540 000,00 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   
 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                      Gheorghe POJOGA 
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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 08 din 28.10.2022 г. .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Примэрия села Томай 
Localitate Примэрия села Томай АТО Гагаузия, 

 ул. Ленина, 191, второй этаж,  
кабинет заместителя примара 

IDNO 1007601004423 
Adresa село Томай Чадыр-Лунгский район 

 ул. Ленина, 191 
Număr de telefon 0 (291) 51-4-40   
Număr de fax 0 (291) 51-2-36,   0 (291) 51-2-38 
E-mail oficial  primariatomay2018@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Янак Федор Петрович 

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 «Ремонт мини футбольного поля с. Томай, АТО 
Гагаузия» 

Cod CPV 45210000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

  

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

 Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1664178741035 
https://achizitii.md/ru/public/tender/21063488/ 
Data publicării: Data: 07.10. 2022. 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 889 541,73 леев 
 
 
 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
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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 21.09. 2022г, ora 09:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL «Amborio» 1003611001595 Кисеев Николай 
2. SRL «AVTOMIRAT» 1011611002854 Михайлов Николай 
3 SRL «Geotermal-Av» 1006600000959 Pislari Veaceslav 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL «Amborio» SRL 
«AVTOMIRAT» 

SRL 
«Geotermal-Av» 

   

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

  

Oferta prezentat prezentat prezentat    
Deviz de cheltuieli prezentat prezentat prezentat    
DUAE prezentat prezentat prezentat    
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat      

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

  

Extras din Registrul de stat al 
persoanelor juridice 

prezentat prezentat prezentat    

Grafic de executare a lucrărilor 
pentru fiecare lună 

prezentat prezentat prezentat    

Cerere de participare  prezentat prezentat prezentat    
Declarație privind valabilitatea 
ofertei. 

prezentat prezentat prezentat    

Raport financiar pe anul prezentat prezentat prezentat    
Certificat de atestare tehnico-
profesională a dirigintelui de 
șantier și legitimație pentru 
fiecare tip de lucrare 

prezentat prezentat prezentat    

Informații privind deținerea de 
laboratoare proprii autorizate și 
acreditate în modul stabilit sau 
a contractelor cu aceste 
laboratoare, pentru încercări 

prezentat prezentat prezentat    

Termenul garanției lucrărilor   prezentat prezentat prezentat    
Certificat privind lipsa sau 
existența restanțelor față de 
bugetul public național eliberat 
de Serviciul Fiscal de Stat - 
valabil la data deschiderii 
ofertelor 

prezentat prezentat prezentat    

lichiditate generală (active 
circulante/datorii curente) 

prezentat prezentat prezentat    
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Garanția de bună execuție - 5% 
(Pentru agentul economic 
câștigător la etapa semnării 
contractului) 

prezentat prezentat prezentat    

DECLARAŢIA privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea 
la activități ale unei organizații 
sau grupări criminale, pentru 
corupție, fraudă și/sau spălare 
de bani.. 

prezentat prezentat prezentat    

Experiență similară în lucrări prezentat prezentat prezentat    
Declarație privind dotările 
specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 

prezentat prezentat prezentat    

Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat prezentat prezentat    

Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract care 
sunt îndeplinite de aceștia 
(anexa nr. 16) 

prezentat prezentat prezentat    

Informații privind asocierea prezentat prezentat prezentat    
Declarație terț susținător prezentat prezentat prezentat    
Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor și 
instalațiilor - Avizul Agenției 
Supraveghere Tehnică, trebuie 
să nu conțină informații despre 
aceea că au fost depistate 
încălcări grave, aplicate 
sancțiuni economice, 
înregistrate cazuri de accidente 

prezentat prezentat prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
      

* 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 

№ 532 от 19 
октября 2022 

г 

SRL «Amborio Рабочая группа примэрии села Томай 
рассмотрев ваши квалификационные 
документы по процедуре конкурса 

№70 от 20 октября 2022 г. 
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ценовых оферт № ocds-b3wdp1-MD-
1664178741035 от 07.10.2022 г., на 
работы по объекту: «Ремонт мини 
футбольного поля с. Томай, АТО 
Гагаузия», выявило, что согласно: 
 - формы 3 в разделе «utilaje de 
construcții» п. 8 вы указали, что будете 
использовать бульдозер 79 kw (108СР), 
но в декларации о наличие 
спецтехники и оборудовании такой 
техники нет и договор на аренду 
бульдозер 79 kw (108СР) также 
отсутствует. 
 - формы 3  в раздел «Manopera» п.п. 
10,11,12 вы указали персонал «Lacatus 
 construcții metalice, Lacatus mecanic, 
Lacatus CM », которые отсутствуют в 
декларации о персонале.  
     Согласно ч. (4) ст.17 Закона РМ «О 
государственных закупках» №131 от 
03.07.2015 года, просим Вас до 09:00, 
21.10.2022г. просим предоставить 
разъяснение 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL «AVTOMIRAT» Согласно критерии «самая низкая цена» 
SRL «Geotermal-Av» Согласно критерии «самая низкая цена» 

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   
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitaapscomr
at@mail.rute și 

unitate de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

«Ремонт мини 
футбольного 
поля с. Томай, 
АТО Гагаузия» 

SRL «Amborio» 1 764 907,00 764 907,00 917888,00 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL «Amborio» 21.10.2022 г amborio@gmail.com 
SRL «AVTOMIRAT» 21.10.2022 г avtomircomrat@rambler.ru 
SRL «Geotermal-Av» 21.10.2022 г golbanserghei@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) 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 

 
18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 
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SRL «Amborio» 115 27.10.2022 г.. 45210000-2 764 907,00 917888,00 31.12.23 г. 

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: 
 
 
 
_____________Янак Фёдор__________________           ____________________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea consumabilelor utilizate în procesul 
de confecționare a ștampilelor de birou 

  
Nr. 185/22 din 28.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Consumabile utilizate în procesul de 
confecționare a ștampilelor de birou  

Cod CPV 30190000-7 
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-1663849794876 
 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1663849794876?tab=contract-
notice 
Data publicării: 22.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 94 254,75 

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-1663849794876
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

5. Până la termenul-limită (data 30.09.2022, ora 12:00), a depus oferta un ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „Olympus-Company” SRL  1003600060448 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

Olympus-Company” 
SRL 

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

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

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 
în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani (formularul Declarației a fost publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender)) - declarație pe proprie răspundere - în termen de 
5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație 
autorității contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

conform termenului 
solicitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport 
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 75 de zile - 
declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei 
nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

Dreptul de comercializare a bunurilor solicitate - copia documentului 
confirmativ ce atestă faptul că Furnizorul este distribuitor oficial al 

prezentat 
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producătorului bunurilor solicitate (prezentată în limba română sau 
cu traducere în limba română cu semnătura și ștampila traducătorului 
autorizat) - copia în format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 
*Mostre (la solicitare) - mostre cu titlu gratuit pentru toate produsele 
solicitate având caracteristicile enumerate în documentaţia de 
atribuire, vor fi prezentate în decurs de 3 zile lucrătoare din data 
solicitării (autoritatea contractantă va restitui mostrele ofertanţilor 
necâştigători în termen de 5 zile de la încheierea contractului. 
Mostrele ofertantului câştigător vor fi păstrate ca etalon și vor fi 
restituite la etapa expirării termenului de valabilitate a contractului). 
Cerinţe obligatorii: 
- mostrele vor fi prezentate obligatoriu în ambalajul original al 
producătorului, 
- marcarea indicată pe ambalaj trebuie să corespundă cu mostra 
prezentată. 

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice - copia în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice - 
copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS 
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional - 
copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.  
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumi 
rea ope 

ratorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și unita 

te de 
măsură 

Corespund
erea cu 

cerințe de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificații 
le tehnice 

Consumabile utilizate în procesul de confecționare  
a ștampilelor de birou  
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Lotul nr. 1 
Suport pentru 

ștampilă rotundă 
 

 

„Olympus-
Company” SRL 75 833,33 1 000 buc. 

 
+ 

 
+ 

Lotul nr. 2 
Pernuță pentru 

ștampila rotundă 
 

 

„Olympus-
Company” SRL 2 000,00 40 buc. 

 

 
+ 

 
+ 

Lotul nr. 3 
Pernuță pentru 

ștampila 
dreptunghiulară 

 

 

„Olympus-
Company” SRL 3 000,00 60 buc. 

 
+ 

 
+ 

Lotul nr. 4 
Cauciuc laser CO2 

 

 

„Olympus-
Company” SRL 

10 833,33 
 

31 185 cm2 
 

 
+ 

 
+ 

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

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

Data 
solicitării 

Operato 
rul 

economic 

Informația solicitată Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
03.10.2022 „Olympus-

Company” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e) 
din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, ASP a solicitat prezentarea mostrelor 
pentru loturile nr. 1 - 4, până la data de 
06.10.2022 (inclusiv). 
La prezentarea mostrelor, se vor lua în 
considerare cerințele obligatorii stipulate de 
către autoritatea contractantă în documentația 
de atribuire, și anume: 
- mostrele vor fi prezentate obligatoriu în 
ambalajul original al producătorului, 
- marcarea indicată pe ambalaj trebuie să 
corespundă cu mostra prezentată. 

Mostrele au fost 
prezentate până la 
expirarea 
termenului-limită 
indicat. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
 

Nr 
d/r 

 
Denumirea 

lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul  
total  
(fără  
TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Consumabile utilizate în procesul de confecționare  
a ștampilelor de birou  

1 Lotul nr. 1 
Suport pentru 

ștampilă rotundă 
 

 

„Olympus-
Company” SRL 1 000 buc. 75,83 75 830,00* 90 966,00 

2 Lotul nr. 2 
Pernuță pentru 

ștampila rotundă 
 

 

„Olympus-
Company” SRL 40 buc. 

 50,00 2 000,00 2 400,00 

3 Lotul nr. 3 
Pernuță pentru 

ștampila 
dreptunghiulară 

 

 

„Olympus-
Company” SRL 60 buc. 50,00 3 000,00 

 
 

3 600,00 

4 Lotul nr. 4 
Cauciuc laser 

CO2 
 

„Olympus-
Company” SRL 31 185 

cm2 
 

0,3474 10 833,67 13 000,40 

 

*Notă: Conform prevederilor pct. 80 și 81 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 
publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor                                               
nr. 115 din 15.09.2021 „erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă 
între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu 
cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod 
corespunzător. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are 
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dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă 
corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de 
către grupul de lucru”. Subsecvent, în urma solicitării autorității contractante, operatorul economic 
„Olympus-Company” SRL și-a manifestat acordul cu privire la corectarea erorilor aritmetice. 
 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Olympus-Company” SRL 11.10.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 
Denumire

a 
operatoru 

lui  
economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/Cu 
capital 

mixt/aso
ciere/ 
Cu ca 
pital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractu 

lui/acordul
ui-cadru 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

„Olympus-
Company” 

SRL 
- Nr. 1159 28.10.2022 30190

000-7 91 663,67 109 996,40 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 
încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de 
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în 
cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost 
examinate și soluționate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor 
legale în vigoare. 
 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                               Gheorghe POJOGA 
 
 















DAITE DE STIAMA

de atribLrile a contractului de achizitii pLrblice
de incheiere a acordului-cadrr-r
de anulare a procedr-rrii de atribLrire

dirt 0l noiernbrie 20ll

E
tl
tl

Nr.

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritl ii contractante Priqglalqlu!q1ppqgi
satul Opaci. r:aiorrtrt C atr.seni

r 00760 r 006 I 40
Adresa i str. Stefan ccl Mare si Sflnt
Numir de telefon olti:rroii
NUqi.1-4q &* 024373160
Ii-mail ofici:rl prirlariaopaci'ri gnrail.conr
Adresa de iirternet
Persoana de contacl
e-mail)

(nume, prenttnte, teleJbn, Pinteac Rornan tel 078321707

2, Date cu privire la procedura cle atribuire:

Pjgqedunrle achlz_iti9 :ppej!41!!1p4:gtt _, x!
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Burruri I
acord u lui-cadru

pfetLrfi r rl-icitatic deschisa

- r-u-iarif

Reparatia invelitorii stradelei Letea din satul Opaci
raionul Causeni
l:zil r::-z

ender.rnd

Bxpunerea motivului/temeiului privind
afegerea procedurii de atribuire (in caztrl
crplicarii qltor procetltrri decot licitatia
de.sc ltisal
Procedura cle atribuire (se vo inclica dii i;diili|'.:2iitr"+ tg0

gtrrernamemal I Link-Lrl: occls-b3wclo t-MIl- tOO:Zfi
tt'v,tt,. tnle nder.got,. ntd) i Data publicarii: 21,09.2022 ora t4:51

;iilir"ti 
- 

[E-aclirtii.mcl: 
-e-licirariend; . ypi

l)roccdurA a fost inclusi in planul de .lL:la--:r--l\L'
achizi{ii publice a autorititii contractante l'inl<-rrl catre platrul de achizitii pLrblice pLrblicat;

Localitate

Obiectul achizitiei



Denumirea oJreratorultri economic

Expunerea succintl a solicitdrii de

3. Clarificlri privind clocuntenta{ia de atribuire:

(se t,a contpletct itt cctnrl in c'are atr fo.sl solicitale clat'i./icari)

Data solicitirii clarificirilor

ExDunerea srrccintl a

Data transmiterii

1. Modificlri operate in documenta(ia de atribrrire:

(Se t,q cotttplela itt cozttl in care atr.fost operate modificaril

Rezumatul modifi c[rilor
JInctAoli tt,rsa rttilizala si data pblicat'iil

Teimen-limiti de clepunere;i deschidere a flndicali ntrmitrul de zilel

ofcrtefor prelungit tdttPa coz)

5.

N;.

2.
J
.l

:t

oenu*iiea opeiatoiutui economic 
i

IDNO Asocia(ii/
ad ministratorii

i toosooaootz:zll Padttrct Alexandt'u , ,,,, ,,.::;
I UUOOUUU I t)) zAf!19caqv-q!a l1*ri,#,rffi

,1vi-[]itt's

Paduret Alexandru
Serehei Caraman

A!exe! Plesca

6. Informa{ii privind ofertele depuse 5i clocumentele de calificare 5i aferente DUAE prezentate cle

citre operatorii economici:

pfezental

Documente de calificare
Se t,a constnna prin; prezenlctt, neprezenlal. ntr coresptrnde

I

I

I

2

unsului

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (du7d caz

Denumirea ratorului economic
Aquafilter I SCDenumire

document
Il Paduret
Alexandru

Autocaravana Avi Bot's

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: pt'ezenlal' neprezenlQt' I'tlt cot'espunae)

prezentatPropunerea tehnicd

Propunerea
f-inanciard
DLJNi

prezentat neprezental neprezentat J neprezental

Uupd caz)



Document I

Document n

(lnfoymalia prit,ind clenrtmirecr cloctrmentelor prezentale se va indica in conformitate cu cerinyele din

do"ctrmenlalict de atribttire $i .se t,a conSemna prin. prezental, neprezentil, tlu corespunrle (in caztrl

cdnd cloc'tttuenlttl 0.fosl prezenlql, clar mr coresprrndecerinlelor de c'ali-ficqre)l

* in canrl riili:qt'ii licitctliei electronice se rq indiccr prelttl ofertei-/inale

(tnfornalia pt.it,ind "Cnresptrnderea cu cerinlele cle calificctt'e." $i "Core.sprtndereo cu speci.fic'aliile

rehnice" , se t)a consernnct prin. .,+" in cazttl corespttndet'ii ;i prin ,,-" in c(1zttl necot'espunderiil

8. pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor clate privind corespunclerea ofertei cu

cerinfele stabilite in clocumentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Data I Operatorul economic
solicitirii i

Motivul resninserii/descalifi ci rii
Pretul rnare

AqLrafi lter

SC I,I-XCAZ SRI,

Pretul nrare

P''.ti,l n-,a''.'

10. Moclalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru t'iecare lot n
Pentru mai multe loturi cutrulate I
Pentru toate lotLrrile !
Alte f inritAri plivind nurtrdlul de'lotLrri cafe pot fl atribuite acelLriasi otbrtartt: llndic'atil

.lustif tcarea deciziei de a nu atribrri cc'rntractul pc loturi:

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel rnai scdzut I
Costul cel mai scdzlrt I

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

Denumirea
lotu lu i

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul
ofertei

(tlrd'l'VA)*

Cantitate
;i unitate

de m[surI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

llcparat ia

inve litotii
stradelei

I I Padrtrcl A lr'xillldru

Autocaravana

Avi-Bors

tt79 601.00 I lucrarc I

g85 f6s.Si I ri..i"'i,:e if
916068.94 1 llLrcrare I +

+

+

I flrrqn i Aquafilter 953 450.1 I I lucrare + +

raionul
Causeni

SC LUXGAZ SRL I 197 471.10 I lucrare + T

Lot n Onerator econotlic I

-opgralg 
gg9!g!r!'t

Ilezmatul rispunsului
1ll4lq t_qry !!'_9!q1lo!qr! _

I nforma(ia solicitati

9. Ofertan{ii respingi/descalifica(i:

Denumirea operatorului economic

Autocaravana



Cel nrai bun rapttrt calitate-prc1!
Cel nrai bun raport calitate-cost n

(in cqztrl in care in cadnrl pr.ocedttrii de atribtrire sttnt aplicate mai mtrlle criterii de alribtrire' se rot'

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i dentmtirea lotttrilot'aferentel

12. Informa{ia privincl factorii cle evaluare aplicafi:

(Se t,cr contpletcr petltt.tt lottrrile core atr.fbst crtribtrite in bcrzct ct'itet'iilor; cel tttai bttn rapot'l calitate-pre1

scttr c'el ntqi bttn rctpot'l c'ctlilqte-cosl)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se t,a contplela in caztrl in care ofertele aufost reeralulle repelal)

ffi
Modificirile operqte

14. in urma examinrri, evaluirii gi comparirii ofertetor depuse in cadrul procedurii cle atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

nCpaiutia
invelitorii
stfadelei L,etea

din satul Opaci
raionul Causeni

Anularea procedurii de

in temeiLrl art.7l alin.

Denumirea
operatoru lu i

economic
Ii itaol'iet
Alexandru

Pre{ul total
(inclusir
TVA)

t 055ill.00

achizilie publicd:

lir

Factorii de evaluare I Valoarea tlin oferta Punctajul calculat

Denurlirea operatorului economic

I l)onderea IDenumire tactorul

Total

Denuttt re t'actot'ul n )()ndr-l'ca

Dctt uttt i t'cLt r)Dcl'at()l'tl I u i ectltttrttt ic

I ll)onderca I

l1

Denumire t-actorr-rl

Total

Denum re tlactorul n Ponderea

Pre{ul total
(fnrI TVA)

87ea0l 00

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

s7qr,o:.oo

Cantitate ;i
unitate de
mIqq1l

llucrare

Argunrentale :

15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului cle lucru pentru achizilii:

c

f f pri.f,.,rcint.;ilr"
A utocafavana

Data transmiterii

"latotoz{

la ro-zoz 
-

Modalitatea de

tra nsm ite re

tclefon
telefon

Avi-Bors t6110j20?1
t6.t0.2022

telcfon
telefonAquafilter

4



LUXGAZ SRL

tlttfitr.ntctre, o,et.cttot.ilor.ecttnoutici intplit'ct1i it't procedtrt'cr tle alribtrire cle.spt'e deciziile ,zJ'trptrltri de

Irrc,t.tr ltettrt.tt cr.lti:itri se recrli:eu:a itt con/ttt'ntitaLre c'tt pret'edet'ile errt 3 | ol t'egi i ttr' l3l din 3 itrlte

20 I 5 pt'it'ittd acltizili ile prtbl ice )

16. Termenul cle aqteptare pentru incheierea contractului:

O rite in cazul transmiterii comttnicdrii prin

nriiloace electronice si/sau lax u

f f rifJitr cazut nettansmiterii comunicarii

n nriiloace electrotlice si/sar-r lax rr

tl I I zile in cazul transnriterii cotrlutlicarii

_ 11lgqge rlectroni-ce siAau t-ax r . -n tO tite in cazul netransmiterii comtrnicarii

miiloace electronice Si/sau f-ax n

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

verzi)?
(DA'N'LI)

Selecrali tet.nlenul cle (t.rteptqt.e r.espectat. (alcttlarea ternenelor prel'azule de I'egea nr. l3l din 3 itrlie

20t5 ltit.irintN achi:iliile lttrblice, it.tclrrsit'a tertnenelor (le ctgteplctre..se e.fec'trreqza itt c'onfortllilqte ctt

pr.eveclet.ile l-lT LL,L.t;l ll'Capiroltrl I t(ulc'rrlat'eo'lertnenrtltti) ctl ('odtrlrti Cit'il crl Reptrblit'ii tr'ftlclttt'cr)'

17. Contractul de achizilie/acorclul-cadru incheiat:

lg. Intirrma{ia privin4 achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzil (r'rrhrit'tt tlutti \c (()tttllL'l((r:t1 tltttrr ttl

t,uzttl itr ruri lu 1-tt.ttc,atltrru tlc crc'lti:itia puhlic't't utr.fit.:t uplit'ulc t't'itcrii da tlrtruhilittrlc yi r-tt irtt'ltt'itrl

L,()ntrLtcl/cotltrqL,la p(,11t'y lotiloltrri pantru c'tta trrr fit.tt trytlic'ttlt't'ri tcrii dc tltrruhilitcrlt'):

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

coclul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de clurabilitate:

Criteriul cle atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 8 din 28 octombrie 2022.   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul rational Edineț 
Localitate or. Edineț 
IDNO 1007601009794 
Adresa or.Edineț 
Număr de telefon 0 246 2 49 03 
Număr de fax 0 246 2 20 58 
E-mail oficial  consiliuled@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Nicolai MELNIC 

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)  
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reconstrucția acoperișului construcției existente pe 
str.Chișinăului  nr.11 din or.Cupcini, r-nul Edineț 
(Blocurile A,B,C,D,E,). 

 
Cod CPV 45453000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663233014581 din  
06.10.2022 ora 10-00 
 
Link-ul: 21063763 
Data publicării: 15.09.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 563 058-34 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

 

Data solicitării clarificărilor   
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] 
  Cu    zile 

5. Până la termenul-limită (data 06.10 2022, ora 10: 00), au depus oferta  2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Construct Grup 1014600043629  Sergiu Demerji 

2. SRL ” VIC DAR COM” 1022600023727  Ion Obreja 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Construct 
Grup 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator economic 
n 

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

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

Prezentat   

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

1. . (DUAE) - 
Documentul unic de 
achiziții european 

Prezentat    

2. Oferta financiară Prezentat    
3. . Oferta tehnică Prezentat    
4. Cererea de 
participare, conform 
Anexei nr. 7 

Prezentat    

5. Declarație privind 
valabilitatea ofertei, 
conform Anexei nr. 8 

Prezentat    

6. Scrisoare de garanție 
bancară (1%), conform 
Anexei nr.9 

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

Prezentat    

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

Prezentat    

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

Prezentat    

10. Declarație privind 
experiența similară, 
conform Anexei nr. 12. 
 

Prezentat    

11. Declarație privind 
lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate, conform 
Anexei nr.13 

       Prezentat    

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

      Prezentat    

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

Prezentat    

14. Lista 
subcontractorilor și 
părtea/părțile din 
contract care sunt 
îndeplinite de acestea, 
conform Anexei nr. 16 
 

Prezentat    

15. Informații privind 
asocierea, conform 
Anexei nr. 17 
 

Prezentat    

16. Angajament terț 
susțitător financiar, 
conform Anexei nr. 18 

Prezentat    

17. Angajament privind 
susținerea tehnică și 
profesională a 

Prezentat    
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ofertantului/grupului de 
de operatori economici, 
conform Anexei nr. 19 
18. Declarație terț 
susținător tehnic, 
conform Anexei nr. 20 

Prezentat    

19. Declarație terț 
susținător profesional, 
conform Anexei nr. 21 

Prezentat    

20. Aviz pentru 
participare la licitațiile 
publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor 
și instalațiilor, eliberat de 
către Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică, 
conform Anexei nr. 22. 

Prezentat    

21. Certificat de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier 

Prezentat    

22. Declarația privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  
pentru participarea la 
activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări 
criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani conform 
modelului aprobat prin 
Ordinul Ministrului 
Finanțelor nr.145 din24 
noiembrie 2020).  
 

Se va prezenta în 
termen de 5 zile 

de către 
ofertantul 
cîștigător 

   

23. Ultimul raport 
financiar  

Prezentat    

24. Perioada de garanție 
a lucrărilor, minim 10 
ani 

Prezentat    

25. . Garanție de bună 
execuție (5%) 
 

Se va prezenta de 
către ofertantul 

cîștigator 

   

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
    Lot 1 SRL Construct Grup 2 461 059-12 1 lucrare + + 
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Reconstrucția 
acoperișului 
construcției 
existente pe 
str.Chișinăului  
nr.11 din 
or.Cupcini, r-
nul Edineț 
(Blocurile 
A,B,C,D,E,). 

 
 
SRL„VIC DAR 
COM” 

 
2 825 192-72 

   

     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL„VIC DAR COM” Prețul majorat 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
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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: ( Decizia nr.8 din 21.10.2022) 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Reconstrucția 
acoperișului 
construcției 
existente pe 
str.Chișinăului  
nr.11 din 
or.Cupcini, r-
nul Edineț 
(Blocurile 
A,B,C,D,E,). 

SRL Construct 
Grup 
 

 
lucrare 

 
      - 

 
2 461 059-12 

 
2 953 270-95 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin.   lit .             
Argumentare:   

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Construct Grup 
 

21.10.2022 Demerjisergui@gmail.com 

SRL„VIC DAR COM” 21.10.2022 obreja_i@mail.ru 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 
 
 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

 
SRL 
Construct 
Grup 
 

 
Cu 
capital 
autohton 

 
63 28.10.

2022 45453000-2 

 
 
2 461 059-12 

 
 
2 953 270-95 31.12.2023 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
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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. 











1 
 

DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

în urma deciziei Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor 
nr. 03D-690-22 din 27.10.2022 

 
Nr. 142/22 din 28.10.2022 

  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hâncești 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md    
TATIANA MARIAN 
tatiana.marian@army.md. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Obiectul achiziției Mănuși tactice, conform necesităţilor Armatei 
Naţionale 

Cod CPV 18420000-9 - Accesorii vestimentare 
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) 

  
ocds-b3wdp1-MD-1661505353194 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1661505353194?tab=contract-notice 
Data publicării: 26.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 500 000,00 

 
 
 

mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661505353194
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

Data solicitării clarificărilor   1 sept 2022, 15:43 
Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 

Stimată autoritate contractantă, solicitarea de a prezenta 
mostrele înainte de termenul de deschidere a ofertelor 
limitează posibilitatea participării operatorilor economici, 
deoarece este o marfă ce se livrează la comandă și produsele 
pot să nu fie disponibile în stoc înainte de termenul de 
deschidere a ofertelor. Din acest motiv, solicităm respectuos 
să fie acceptată prezentarea mostrelor după depunerea 
ofertelor, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității 
contractante de la potențialii câștigători, cu adăugarea 
modificării respective în anunțul de participare, pentru a 
asigura posibilitatea participării tuturor operatorilor 
economici interesați. 

Expunerea succintă a răspunsului 

Buna ziua! Conform cerințelor documentației de atribuire 
(Anunț de participare, rubrica - Specificarea tehnică deplină 
solicitată): ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta 
mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere 
a ofertelor, dar nu înainte de deschidere. Totodată, pentru 
efectuarea evaluării eficiente ale ofertelor prezentate în cadrul 
procedurii de achiziție publică, examinării și comparării 
acestora, precum și încadrarea procesului de evaluare a 
ofertelor în termenii prestabiliți a valabilității ofertei, mostrele 
urmează a fi prezentate de către toți ofertanții participanți în 
cadrul procedurii de achiziție în cauză. Astfel, cerințele 
documentației de atribuire sunt obligatorii pentru toți 
operatori economici participanți la procedura de achiziție 
publică respectivă. 

Data transmiterii  (2 sept 2022, 10:41) 

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

Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 12.09.2022, ora 13:00), ofertele au depus 3 (trei) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Lokmera” 1007600011105 Nicolai IASÎBAȘ 

2. SRL „Zilant” 1003600031589 Andrei CRAVCENCO 

3. SRL „Geoter-Com” 1003600009799 Gheorghe CIUDIN 

 
 
 

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

Denumirea operatorului economic 

SRL 
„Lokmera” 

SRL 
„Zilant” 

SRL 
„Geoter-

Com” 

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

Propunerea 
tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform 
documentației standard)  –  original, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, conform 
documentației standard) – original, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără 
TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform 
documentației standard) - original eliberat de 
bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 
sau  
2. transfer la contul autorităţii contractante copia 
ordinului de plată cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al Documentului 
Unic de Achiziţii European, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Cererea de 
participare  

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa nr.7, conform documentației 
standard) 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Declaraţie 
privind 
valabilitatea 
ofertei  

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației 
standard) 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

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

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

așteptare” 
Statut „în 
așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

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

așteptare” 
Statut „în 
așteptare” 

Fișa tehnică prezentat Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

 
Constatări/Comentarii:   

 1. La lotul „Mănuși tactice”, prețul cel mai scăzut, conform ofertelor plasate în 
SIA RSAP a fost propus de către ofertantul SRL „Zilant”. Totodată, în cadrul evaluării 
tuturor ofertelor semnate și plasate pe platforma de achiziții, la lotul „Mănuși tactice”, s-
a constatat o incongruenţă între prețurile plasate în sistem și prețurile din Specificația de 
preț - Anexa 23. Concomitent, operatorul economic SRL „Lokmera” a confirmat, prin 
notificarea nr. 050-LK-22 din 12.09.2022, că a introdus în SIA RSAP valoarea ofertei cu 
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TVA, deși acesta urma să fie fără TVA și că oferta propusa rămâne neschimbată, suma 
totală fără TVA fiind de 1200000,00 lei, fapt ce s-a confirmat în urma examinării ofertei 
financiare. Prin urmare, prețul cel mai scăzut a fost propus de operatorul economic SRL 
„Lokmera”, or, introducerea valorii ofertei cu TVA se consideră a fi o eroare mecanică, 
care în speță nu afectează valoarea ofertei prezentate. Totodată, documentele 
justificative și mostra prezentate de către operatorul economic SRL „Lokmera” pentru 
lotul „Mănuși tactice”, corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Reieșind din cele menționate, se propune de a accepta oferta 
menționată și achiziționarea lotului „Mănuși tactice” de la operatorul economic SRL 
„Lokmera”. 

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 

Mănuși tactice 

SRL „Lokmera” 1 200 000,00 

3000 
per. 

+ + 

SRL „Zilant” 1 387 500,00 + Statut „în 
așteptare” 

SRL „Geoter-Com” 1 467 000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu  

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a  
solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic Informația solicitată 

Rezumatul 
răspunsului 

operatorului economic 

15.09.2022 SRL „Lokmera” 
Solicitarea clarificărilor la documentele 
ofertei și prezentarea garanției de bună 
execuție în original. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

22.09.2022 SRL „Lokmera” Solicitarea documentelor justificative A prezentat informațiile 
solicitate 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
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- Pentru fiecare lot în parte      
  

     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză 
               

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se referă la procedura în cauză                
(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 Nu 
Modificările operate Nu 

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) 

Mănuși tactice SRL „Lokmera” 3000 per. 400,00 1200000,00 1440000,00 

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

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

economic Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere 

SRL „Zilant” 
23.09.2022 prin e-mail SRL „Lokmera” 

SRL „Geoter-Com” 
SRL „Zilant” În urma contestației nr. 02/774/2022 din 

26.09.2022 depusă de  
 SRL „Zilant” - 29.09.2022 

prin e-mail SRL „Lokmera” 
SRL „Geoter-Com” 
SRL „Zilant” 

În urma deciziei Agenţiei Naţionale 
pentru Soluţionarea Contestaţiilor 

nr. 03D-690-22 din 27.10.2022 
28.10.2022 

prin e-mail 
SRL „Lokmera” 
SRL „Geoter-Com” 
SRL „Lokmera” 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Lokmera” - 14/864 28.10.2022 18424000-7 1200000,00 1440000,00 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 încheia
t contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

(indicați suma cu TVA) 
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 

 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

 
  Sergiu VOINU 

 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr. 21061706  din  28.10.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi 
Localitate Com. Băcioi 
IDNO 1007601010220 
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125 
Număr de telefon 022383525 
Număr de fax 022383525 
E-mail oficial  primaria@bacioi.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Țonu Maria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a sistemului de canalizare 
și reabilitare a drumului pe unele străzi din 
comuna Băcioi 
 

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

 

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

Nr: MD-1660649602530 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061706/ 
Data publicării:17.08.2022 

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) 

 

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 54309063,01 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
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Data transmiterii  
  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

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

5. Până la termenul-limită (data 08.09.2022, ora 10.00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Polimer Gaz Conducte” SRL 1002600040678 Serghei Cocîrlă 
2. „Foremcons” SRL 1005600001878 Axentii Dumitru 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Polimer Gaz 
Conducte” SRL 

„Foremco
ns” SRL 

     

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

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

prezentat prezentat      

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

Declarația privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat      

Grafic de executare a 
lucrărilor 

prezentat prezentat      

Declarație privind experiența 
similară  

prezentat prezentat      

Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate 
în ultimul an de activitate 

prezentat prezentat      

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

prezentat prezentat      

Demonstrarea accesului la 
personalul de specialitate 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare și în termen 
a lucrărilor, după cum 
urmează: 

a) Efectivele medii 
anuale ale 
personalului angajat 

prezentat prezentat      
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în ultimii 3 ani 
minim 50 persoane; 

b) Diriginți de șantier 
pentru lucrări de 
construcții civile, 
industriale și 
agrozootehnice; 
instalații și rețele 
electrice 

Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de lucrări 
din domeniul construcțiilor, 
instalațiilor, drumurilor 

prezentat prezentat      

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii. Extras din 
registrul de stat al 
persoanelor juridice, emis de 
către Camera Înregistrării de 
Stat/ IP „Agenția Servicii 
Publice” 

prezentat prezentat      

Certificat de atribuire a 
contului bancar, eliberat de 
banca deținătoare de cont 
după data punerii în aplicare 
a codurilor IBAN 

prezentat prezentat      

Raport financiar 2019-2021 prezentat prezentat      

Manualul calității (copie 
integrală) 

prezentat prezentat      

Certificat privind examinarea 
cunoștințelor în domeniul 
securității și sănătății în 
muncă 

prezentat prezentat      

Scrisori de recomandare 
pentru contractele prezentate 
pentru demonstrarea 
experienței similare (minim 3 
scrisori) 

prezentat prezentat      

Cifra de afaceri medie anuală 
în ultimii 3 ani, în domeniul 
construcțiilor, minim 60 mil 
lei 

prezentat prezentat      

Certificat bancar de 
disponibilitate a banilor 
lichizi/resurse creditare 
pentru demararea lucrărilor în 
cuantumul de 6000000 
confirmat de o bancă 
comercială 

prezentat prezentat      
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Certificat ISO 9001 prezentat prezentat      

Certificat ISO 14001 prezentat prezentat      

Proces-verbal al vizitei pe 
șantier 

prezentat prezentat      

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de 
construcție a 
sistemului de 
canalizare și 
reabilitare a 
drumului pe 
unele străzi din 
comuna  

„Polimer Gaz 
Conducte” SRL 

51 989 365,32  1 buc  Nu corespunde Nu corespunde 

„Foremcons” 
SRL 
 

54 099 181,98  1 buc corespunde corespunde 

 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

20.09.2022 „Polimer Gaz Conducte” 
SRL 

Au fost solicitate, în mod 
repetat, următoarele 
documente: fișele tehnice, 
garanția pentru ofertă în 
original, precum și DUAE al 
subcontractantului, la caz 
„Irinda Prim” SRL 

Nu a fost recepționat răspuns la 
clarificare 

23.09.2022 „Polimer Gaz Conducte” 
SRL 

Au fost solicitate 
următoarele documente: 
fișele tehnice, garanția 
pentru ofertă în original, 
precum și DUAE al 
subcontractantului, la caz 
„Irinda Prim” SRL 

Nu a fost recepționat răspuns la 
clarificare 

30.09.2022 „Foremcons” SRL A fost solicitată 
prezentarea garanției 
pentru ofertă, în original 

A fost prezentat documentul solicitat 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„Polimer Gaz Conducte” SRL Urmare  a deschiderii ofertelor și evaluării acestora s-a constatat că 

oferta cu cel mai mic preț, prezentată de către „Polimer Gaz 
Conducte” SRL, este neconformă, nu îndeplinește cerințele de 
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calificare și selecție, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea 
privind achizițiile publice nr. 131/2015. Or, prezentând oferta 
comercială, operatorul economic nu s-a conformat art. 20 alin. (3) al 
legii sus-menționate. Mai mult, fiindu-i solicitate explicații scrise 
asupra ofertei sale, „Polimer Gaz Conducte” SRL nu a răspuns nici 
într-un fel autorității contractante. Cu referire la propunerea tehnică, 
autoritatea contractantă a calificat-o drept neconformă, în temeiul pct. 
pct. 133 și pct. 134 din Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, 
odată ce în devizul  „Reparatia capitală a str. Aeroportului com 
Bacioi”, din  pozitia 7 cod DE10A “Borduri prefabricate din beton, 
pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm” lipseste 
resursa Beton clasa...(pt.informatie) cu cantitatea de 81,00 m3, 
valoarea căruia la costuri directe depășește suma de 93150 lei 
(81*1150 preț beton minim indicat în ofertă). 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile 

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic preț 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cant. și 
unit. de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de construcție 
a sistemului de 
canalizare și reabilitare 
a drumului pe unele 
străzi din comuna 
Băcioi 
 

„Foremcons” 
SRL 

1 buc 54 099 181,98 64 919 018,38 64 919 018,38 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Polimer Gaz Conducte” SRL 07.10.2022 e-mail: cocirlas@homail.com 
„Foremcons” SA 07.10.2022 e-mail: foremcons@mail.ru 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 6 zile 

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

 6 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„Foremcons” 
SRL 

Capital 
autohton 

151 26.10.20
22 452000

00-9 

54 099 181,
98 

64 919 018,
38 31.12.2023 

 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? 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   x 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr.  4_  din  __28.10.2022_________ .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cîrnățenii Noi 
Localitate comuna Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni 
IDNO 1007601006221 
Adresa str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 98 
Număr de telefon 024364236,068435753 
Număr de fax 024364236 
E-mail oficial  primcirnateniinoi@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Braga Andrei, 068435753 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr -: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □ Servicii □  Lucrări x 

Obiectul achiziției Achiziționarea Lucrărilor de reparație a drumulul local pe 
str. M. Frunza din s. Cirnatenii Noi, raionul Căușeni 

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

- 

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

Nr:   
 
Link-ul:  
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064221/ 
Data publicării: 22.09.2022 
 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

x Da  □ Nu 

mailto:primcirnateniinoi@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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Procedura a fost inclusă în planul 
de achiziții publice a autorității 
contractante 

 Decizia nr.6/3 din 20.09.2022 modificat plan de achizitii 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: Da 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_71_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 359058.74    lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt. 

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

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

 
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt. 

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

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

Nu sunt 

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

Nu sunt 

5. Până la termenul-limită (data 17 octombrie 2022, ora 11:30 ) au depus oferta 5 oferte 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

Lotul 1 Lucrărilor de termoizolare a fațadelor Grădiniței de copii  ,,Viorica” și reparația capitală cu 
replanificarea blocului B din sat. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni 
1 ÎI Pădureț Alexandru 1005608001232 Pădureț Alexandru 

2 SRL Ideal Crisluci 1020608000025 Dilan Valerian 

3 SRL Buildtrade 1021608000815 Maxian Vladimir 

4 SA Autocaravana SRL 1006600012552 Caraman Serghei 

5 SA Drumuri Causeni 1003608000976 Cijicenco Alexandr 
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

ÎI Pădureț 
Alexandru 

SRL Ideal 
Crisluci 

Buildtrade Autocaravana SA 
Drumuri 
Causeni 

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

Propunerea tehnică 
Formularul nr.7 (deviz ofertă)  
Formularul nr.5 (catalogul 
preţurilor)  
Formularul nr.3 (borderou de 
resurse) 

prezentat nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Propunerea financiară prezentat nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

DUAE prezentat nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

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

Cerere de participare prezentat nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Declarația privind 
valabilitatea ofertei  

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Graficul de executare a 
lucrărilor  

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Experiența similară 
Ofertantul va dispune de un 
nivel minim de experiență 
pentru a se califica cerințelor 
de îndeplinire a contractului 
 
 a) executarea în ultimii 5 ani 
cel puțin a unui contract cu o 
valoare nu mai mică de 75% 
din valoarea viitorului 
contract, confirmat prin 
prezentarea contractului de 
antrepriză sau subantrepriză, 
precum și prin procesul verbal 
de recepție la terminarea 
lucrărilor  

sau 
 b) valoarea cumulată a 
tuturor contractelor executate 

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 
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în ultimul an de activitate să 
fie egală sau mai mare decât 
valoarea viitorului contract 
Declarație privind dotările 
specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului 

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Declarație privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Lista subcontractanţilor şi 
partile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştea  

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Avizul Inspecției de Stat în 
Construcții  

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Termenul de garanție a 
lucrărilor  

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Certificat privind lipsa sau 
existenţa restanţelor faţă de 
Bugetul public naţional 

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Lista subcontractanţilor şi 
părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către acestea 

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Informația privind asocierea prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Manualul Calității prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

Raportul financiar pentru 
anul 2021. 

prezentat 
 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

nu a fost  
evaluat 

 

 

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

7.Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
Lot 1 
Achiziționarea 

ÎI Pădureț 
Alexandru 298000.00 lucrări + + 
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Lucrărilor de 
reparație a 
drumului local 
pe str. M. 
Frunza din s. 
Cîrnătenii Noi, 
raionul 
Căușeni 

SRL Ideal 
Crisluci 299000.00 lucrări nu a fost  

evaluat nu a fost  evaluat 

Buildtrade 300000.00 lucrări nu a fost  
evaluat nu a fost  evaluat 

Autocaravana 305580.85 lucrări nu a fost  
evaluat nu a fost  evaluat 

SA Drumuri 
Căușeni 342805.90 lucrări nu a fost  

evaluat nu a fost  evaluat 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul/agent 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9.  Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Ideal Crisluci În conformitate cu art.69 alin.(6) lit.a) din Legea 

nr.131/2015, ce presupune că oferta înaintată nu 
îndeplinește cerința de calificare și selecție, solicitată 
de partea contractantă în documentația de atribuire - 
prețul cel mai scăzut. 

SRL Buildtrade În conformitate cu art.69 alin.(6) lit.a) din Legea 
nr.131/2015, ce presupune că oferta înaintată nu 
îndeplinește cerința de calificare și selecție, solicitată 
de partea contractantă în documentația de atribuire - 
prețul cel mai scăzut. 

SA Autocaravana SRL În conformitate cu art.69 alin.(6) lit.a) din Legea 
nr.131/2015, ce presupune că oferta înaintată nu 
îndeplinește cerința de calificare și selecție, solicitată 
de partea contractantă în documentația de atribuire - 
prețul cel mai scăzut. 

SA Drumuri Căușeni În conformitate cu art.69 alin.(6) lit.a) din Legea 
nr.131/2015, ce presupune că oferta înaintată nu 
îndeplinește cerința de calificare și selecție, solicitată 
de partea contractantă în documentația de atribuire - 
prețul cel mai scăzut . 

 
 
 
 
 



6 
 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 
de măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 
lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA) 

Lotul I 
Lot 1 Achiziționarea 

Lucrărilor de 
reparație a drumulul 

local pe str. M. 
Frunza din s. 

Cirnatenii Noi, 
raionul Căușeni 

 

ÎI Pădureț 
Alexandru 

lucrări - 298000.00 357600.00 

Total Lotul I ÎI Pădureț 
Alexandru 

lucrări - 298000.00 357600.00 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎI Pădureț Alexandru 20.10.2022 SIA RSAP, e-mail. 
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(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: 

Autoritatea contractantă a decis atribuirea contractul de achiziții publice în conformitate cu art.32 alin.(3) 
lit.b) din Legea nr.131/2015, ce presupune respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în 
următoarele cazuri: 
b) atunci când contractul de achiziții publice/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator 
economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați 
în respectiva procedură de atribuire. 

 

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

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu

i 
fără TVA inclusiv 

TVA 

ÎI Pădureț 
Alexandru 

Cu capital 
autohton 

Nr.31        
28.10.2022 

452000
00-9 

298000.00 
lei 

357600.00 
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): nu se aplică. 
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării 
rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

 
 

Conducătorul grupului de lucru 
 
 
Braga Andrei                                                                       __________________                L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr. 21064015  din  28.10.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi 
Localitate Com. Băcioi 
IDNO 1007601010220 
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125 
Număr de telefon 022383525 
Număr de fax 022383525 
E-mail oficial  primaria@bacioi.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Țonu Maria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a încăperilor din incinta 
sediului Sectorului de Poliție din com. Băcioi  

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

 

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

Nr: MD-1663593806300 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21064015/ 
Data publicării: 19.09.2022 

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

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

 

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 366 447.20 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

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

5. Până la termenul-limită (data 11.10.2022, ora 10.00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Eco Build Construct” SRL 1019600020632 Savcenco Adrian 
2. „Euroros” SRL 1013600015553 Andrei Ciornii 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Eco Build 
Construct” 

SRL 

„Euroros” 
SA 

     

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

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

prezentat       

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

Declarația privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat       

Grafic de executare a lucrărilor prezentat       

Declarație privind experiența 
similară  

prezentat       

Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate 

prezentat       

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

prezentat       

Demonstrarea accesului la 
personalul de specialitate 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare și în termen a 
lucrărilor, după cum urmează: 

a) Efectivele medii anuale 
ale personalului angajat 
în ultimii 3 ani minim 
10 persoane; 

b) Diriginți de drumuri 

prezentat       

Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor, 

prezentat       
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instalațiilor, drumurilor 

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii. Extras din 
registrul de stat al persoanelor 
juridice, emis de către Camera 
Înregistrării de Stat/ IP „Agenția 
Servicii Publice” 

prezentat       

Certificat de atribuire a contului 
bancar, eliberat de banca 
deținătoare de cont după data 
punerii în aplicare a codurilor 
IBAN 

prezentat       

Cifra de afaceri medie anuală în 
ultimii 3 ani, în domeniul 
construcțiilor, minim 1 mil lei 

prezentat       

Raport financiar 2019-2021 prezentat       

Certificat privind examinarea 
cunoștințelor în domeniul 
securității și sănătății în muncă 

prezentat       

Efectuarea sistematică a plații 
impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări 
sociale 

prezentat       

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de reparație a 
încăperilor din incinta 
sediului Sectorului de 
Poliție din com. Băcioi  

 

„Eco Build 
Construct” 
SRL 

245 671,48  1 buc  corespunde corespunde 

 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

13.10.2022 „Eco Build Construct” 
SRL 

Au fost solicitată 
justificarea prețului 
anormal de scăzut 

A fost recepționat răspuns la 
solicitare 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu este cazul 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic preț 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cant. și 
unit. de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de reparație a 
încăperilor din incinta 
sediului Sectorului de 
Poliție din com. Băcioi  

 

„Eco Build 
Construct” SRL 

1 buc 245 671,478 245 671,478 294 805,78 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Eco Build Construct” SRL 18.10.2022 e-mail: ecobuildconstruct@gmail.com 
„Euroros” SRL 18.10.2022 e-mail: office@antikor.md 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 6 zile 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„Eco Build 
Construct” SRL 

Capital 
autohton 

156 26.10.20
22 452000

00-9 

245671,47 294805,78 31.12.202
2 

 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? NU 
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Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș.  



DARE DE SBAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice Nr.2t2020 din 09.07.2020
28 octombrie2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

II.Date cu privire la procedura de achizifie:

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

IV. Date cu privire Ia ntodificirile necesare a fi efectuate:

Denumirea autoritltii .ort.u.tunt" Pretura sectorului Buiucani
Mun. Chisindu
I 00760 1 009s09
Str. Mihai Yiteazul,?.

Numir de telefon 022295217, 022295079
022295069
buiucani@pmc,md

Adresa de internet www.buiucani.md
Persoana de contact
'nume, prenume, telefon, e-nruil.

Zglavoc Daniela, 068240 107,
e-mail: daniela.zgla

Tipul procedurii de achlzi{ie Licitatie deschisl
Obiectul achizifiei Lucr6ri : "Conceptul reparafiei curente ale

cailor de comunica{ii si amenajarii parcului
t'Alunelultt si reconsfrncfia qnenei" - efana II

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimatl a achizi{iei t6 440 000.00
Nr. qi link-ul procedurii Nr:_psdqhStydp 1 -MD- 1 5898 I I 2 I 4840

Link: link.MTender
Data publiclrii anunfului de1grrticipare 18.05.2020
Data (datele) qi referin{a f.ffi
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) Ia care se referl ;rrr1ui
respectiv

Tipul contractului de achizilie Bunuri n Servicii I Lucriri n
Contractul de achizifie se refer[ la un proiect Ei/sau
program finantat din fonduri ale Uniunii Euroncne

Nur Dar

Sursa de finanfare Buget de stat n Buget CNAM o
Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: flndicatil

Data deciziei de atribuire a contractului ae actrizltie-- 23.06.2020
Denumirea operalorului economic SRL "Barzine Cons"
Nr. qi data contractului de achizitie Nr:212020

Data: 09 iLrlie 2020
Valoarea contractului de achizi{ie FarI TVA: 13 999 996,00

Inclusiv TVA: I 6 799 995,00
Termen de valabilitate 3 I decembrie 2022
Termen de execu{ie 6 luni

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului I
Modificarea termenului de executare I livrarel



Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului n
Altele:
Art.16 alin. (7), pct.l lit. a),b), c), pct.2lit. a), b), c)
Legea 131/2015 priyind achiziliile publice

Cresterea pretului in urma mrodificirii t9 064 927,96
S-a modificat termenul de valabilitate a contructrlr'ri

_p1nd la 31.12.2022
Alte inlbrmaf ii rclevantt' Majorarea valorii este de l3,48oA din valoarea

in iliald a contractului

Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare:
a. Amenajarea teritoriului in preajma monumentului,
b' Lucrrri suplimentare la intrarea centrald in parcul "Alunelul"
c. Lucriri suplimentare la refelele exterioare de apeduct.
d. Scimbarea pilonilor gieluminatorilor cu console metalice.
e. Modificdri la sistemul automat de irigare.
f. Lucrdri suplimentare: Havuz, video broadcasting.
g. Lucrlri suplimentare: Havuz, supraveghere video sistem.

Descrierea circumstan{elor care au ftcut necesari modificarea:

1. Lucrlri modificate in proiect
-la scend (amfiteatru) au fost construite binci din beton cu elemente din metal Ei cdptugite
cu lemn prelucrat.
-in legiturl cu procesul tehnologic de construire a havuzului a fost deteriorat stratul de
fundafie Ei o parte din pavaj aferent havuzurui qi a fost scos gi inlocuit.
-mobilierul urban (bdnci gi urne de gunoi din metal, conform caietului de sarcini) a fost
inlocuit cu mobilier din beton armat cdptugite cu lemn.
-din motive tehnice a fost modificat utilajul pentru apeduct.
-pe elernentele de la intrarea centralS (piloni gi gardul) au fost montate plici din granit qi din
pl6ci din calcar. Balustrada urmeazd a fi inlocuitl din inox din motive cI balustradd din
mental este intr-o stare avansati de corozie.

2. Lucririsuplimentare

-la scenS a fost addugat acces suplimentar qi modificatd suprafala pavajului.
-a fost amenajatd suplimentar pista pentru cicligti de la intiarea principala parallel cu
calea Iegilor, prin grddina publici "Alunelul" Ei parallel cu str. Ion Niculie.
-a fost ldrgit6 parcarea Ei amenajate accese suplimentare din str. Ion Neculce.
-a fost amenajat cu pavaj terenul afferent monumentului "in memoria victimelor
pogromului evreiesc din 1903".
-la havuz au fost montate pl6ci din ceramogranit pe toat6 suprafata havuzului, cu
pdstrarea nuanlei culorilor conform proiectului.
-la iluminatul stradal au fost suplimentar adaugate corpuri de iluminat la intersecfia
aleilor, pe aleea central Ei la intrarea in parc. De asemenea au fost montafi piloni cu
corpuri de iluminat nocturn a scenei,precum qi iluminat decorativ la monument, la
brazii din aleea centralI qi de la intrarea principald, precum Ei corpuri de iluminat
decorative pe piloni de la intrarea principalA.
-a fost addugat utilaj suplimentar pentru sistemul de irigare, pentru mdrirea suprafalei
de irigare din zona intrdrii principale.
-au fost addugate lucr[rile pentru sistemul supraveghere video pentru toat6 Grddina
Publicd "Alunelul".

vI.

Temeiul juridic

Modificarea anterioarl a contractului tle achizitii
publice
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-Au fost addugate lucrdrile pentru sonorizarea

VII. Rezultateleexaminlrii:
inbaza deciziei grupului de lucru pentru achizif,ii, de modificare a conl
din 09 iulie 2020 a fost incheiat acordur adilional Nr.2 din 2gJ0.2022

Majorarea valorii contractului de antreprizdNr.zl2020 din 09 iulie 2020

Conducitorul grupului de lucru:

Pretor, Vasile Moroi

e- m ai I : b ap@t e nde r. gov. m d ; www. t e n d er. gov. m d
4qrrtr: Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan
652; fqx: 022-820-651 ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

i centrale.

de achizilie publicl Nr,212020

-820-728;

Si Sfant, 124 et.4; tel.:022-820-

Executor: Daniela Zglot'u
Tel.:0682J0107
E-nai l ; buiilcaniiipLtc.nd

Denumire
operator economic

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/

Nr. qi clata acordului
adifional



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii pubiice/acordului-cadru

Nr. 54/L/22 din 27 octombrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D enum irea autorităţii contractante Primăria or.Cimişlia
Localitate or.Cimişlia
IDNO 1007601005914
Adresa bd. Ştefan cel Mare 14
N um ăr de telefon 024124135
N um ăr de fax 024125739
E-m ail oficial vvww. achiziti i(â]ci mi sl ia. md
Adresa de internet www.cimislia.md
Persoana de contact Zamfirov Maxim, 067488746,
(nume, prenum e , telefon , e-m ail) www. achiziti i(â)cimi sl i a. md

IL Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie □Cererea ofertelor de preţuri V Licitaţie  
deschisă □ Altele: [In d ica ţi]

O biectul achiziţiei Produse alimentare pentru perioada 
septembrie-decembri e 2022

Cod CPV 15800000-6
V aloarea estim ată a  achiziţiei 1841837.00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica  din  cadrul 
porta lu lu i gu vern am en ta l w w .  mtender, mm, md)

Nr: ocds-b3wdo 1 -M D -1 (>5668048492 7
M Tender P ub lic  Portal (gov .m d)

D ata publicării anunţului de participare 01 iulie 2022
D ata (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor  
anterioare în Jurnalul O ficial al Uniunii Europene  
privind proiectul (proiectele) la  care se referă 
anunţul respectiv (după caz)

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

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

Nu V D a □

Sursa de finanţare Buget de stat □ Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: B uget lo ca l

D ata deciziei de atribuire a contractului de 
achiziţie/ acordului-cadru

15.08.2022

D enum irea operatorului econom ic I.I. Negru V ictor
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Nr: 163/22
Data: 29.08.2022

V aloarea contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Fără TVA: 99001,60
Inclusiv TVA: 107350,30

Term en de valabilitate 31.12.2022
Term en de execuţie 4 luni

IV . Date cu p riv ire  la m odificările necesare a f i  efectuate:

http://www.cimislia.md
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Tipul m odificărilor Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare o
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului V 
Altele: [Indicaţi/

Tem eiul jurid ic Conform pa. 8.4 a contractului nr. 163/22
C reşterea preţului în urm a m odificării (după 
caz)
M odificarea anterioară a contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru (după caz)
Alte inform aţii relevante

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:

Conform contractului nr. 163/22 din 29.08.2022 valoarea asectua contituie 107350.30 lei MD. iar după rezilire 
acesta va constui 24643,30 Ici MD

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
în temeiul înşliinţătii agentului economic I I. ..Negru Victor cu nr. 7 din 20.10.2022 privind sistatrea 

activităţii Brutăriei începând cu 01.11.2022 din motivul preţurilor mari la energiea electrică precum şi a gazelor 
natural acesta este în imposibilitate de aşi onora obligaţiunile contractuale.

VII. Rezultatele examinării:

în rezultatul examinării necesităţilor de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind micşorarea contractulu achiziţionarea Produselor de panificaţie şi morărit

Denum ire operator  
econom ic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

m ixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Nr. şi data acordului 
adiţional

V aloarea m odificărilor
(după caz)

Fără TVA
Inclusiv

TVA

I.I. „Negru V ictor” autohton 216/22 | 27.10.2022 20535,84 24643.00

Conducătorul grupului de lucru:

Gorban 01ga_
' * r" me. Prenume) (Semnătura)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr.     21064998 /1   ___din    31 octombrie 2022         .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Comrat «I.Gurfinchel» 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1003611151205 
Adresa mun. Comrat, str. Odesscaia 2 
Număr de telefon (0298) 3 14 48 
Număr de fax (0298) 3 14 48 
E-mail oficial  imsp_srcomrat@mail.ru  
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cheleș Lilia, (0298) 3 17 42,  
imspcomratjurist@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 Продукты питания на 2 месяца (ноябрь-
декабрь) 2022 г. 

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

 

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

Nr: 21064998 
Link-ul:  
ocds-b3wdp1-MD-1664879866915 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1664879866915?tab=contract-notice 
Data publicării: 05.10.2022г. 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 514 200,0 lei   

mailto:imsp_srcomrat@mail.ru
mailto:imspcomratjurist@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664879866915
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664879866915?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664879866915?tab=contract-notice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu 

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 13.10.2022, ora 08_:30), au depus oferta _6_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SA «IugInterTrans» 1003610000214 Фаурян Вера 
2 SRL «Fabrica Oloi Pak» 1003611002499 Задыр  Мария 
3 SRL «Slavena-Lux» 1002600003240 СмирновАлександр 

/Смирнов Евгений 
4 SRL «Chiupon» 1002611001093 Кюлафлы Анна 
5 SRL «Baguette» 1014600037741 Большакова Екатерина 
6 SRL «Alim Total» 1014600000912 Бахчиванжи Сергей 

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

către operatorii economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
 

Operator 
economic  

SRL «Fabrica 
Oloi Pak » 

Operator 
economic  

SA 
«YugInterT

rans» 

Operator 
economic  

SRL 
«Slavena-

Lux» 

Operator 
economic  

SRL 
«Chiupon» 

Operator 
economic  

SRL 
«Baguette» 

Operator economic  
SRL «Alim Total» 

Oper
ator 
econ
omic  

 

Oper
ator 
econ
omic  

 

Oper
ator 
econ
omic  

 

 
Documentele ce constituie oferta 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Garanția 
pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Декларация о 
действительнос
ти оферты 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Certificat/decizi
e/extras 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Финансовый 
рапорт/финанс
овая ситуация 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Список 
учредителей 
экономическог
о оператора 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Сертификат о 
присвоении 
банковского 
счета 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Сертификат об 
отсутствии или 
наличии 
долгов перед 
национальным 
публичным 
бюджетом 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Санитарная 
авторизация на 
деятельность/ 
помещения, 
склады 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Санитарная 
авторизация на 
транспорт 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

Сертификат 
соответствия 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

 
Denumirea 

operatorului economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele 
de 

calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

ЛОТ 1 МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
 

1. SRL«Fabrica Oloi 
Pak» 

126 962,96 по целому лоту + + 

ЛОТ 2 СЫР 1. SRL «Slavena-Lux» 
 

7 069,80 по целому лоту + + 

2. SRL «Alim Total» 7 384,80 по целому лоту + + 

ЛОТ 3 ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

1. SA «YugInterTrans» 55 014,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 4 ГОРОХ СУШЕНЫЙ 1. SRL «Slavena-Lux» 304,0 по целому лоту + 
 

+ 
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2. SRL «Chiupon» 311,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 344,40 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 5 КРУПЫ 

1. SRL «Slavena-Lux» 44 099,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 44 100,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Alim Total» 46 699,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Baguette» 51 465,0 по целому лоту + + 
 

ЛОТ 6 МЯСО КУРИНОЕ 1. SRL «Slavena-Lux» 84 666,67 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 7 РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
МЯСНЫЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 32 950,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 33 000,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 8 МАСЛО 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

1. SRL «Slavena-Lux» 17 900,0  по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Alim Total» 18 199,0  по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 21 000,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Chiupon» 21 500,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 9 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

1. SRL «Chiupon» 25 509,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 25 510,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 25 644,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 10 РЫБА 

1. SRL «Slavena-Lux» 
 

13 300,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 
 

14 833,33 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 14 834,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 11 РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ- БАКАЛЕЯ 

1. SRL «Chiupon» 
 

9 139,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 9 140,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 
 

13 909,10 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 12 ЯЙЦО КУРИНОЕ 

1. SRL «Chiupon» 8 166,67 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Slavena-Lux» 8 750,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Alim Total» 9 450,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 13 САХАР-ПЕСОК 
1. SRL «Slavena-Lux» 15 400,0 по целому лоту + 

 
+ 
 

2. SRL «Baguette» 18 448,0 по целому лоту + + 
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3. SRL «Alim Total» 18 496,0 по целому лоту + 

 
+ 
 

ЛОТ 14 СЛАДОСТИ 

1. SRL «Slavena-Lux» 5 200,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 
 

5 291,67 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 6 583,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

 
ЛОТ 15 МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

1. SRL «Slavena-Lux» 6 941,67 по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Baguette» 7 501,50 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Chiupon» 8 052,08 по целому лоту + 
 

+ 
 

4. SRL «Alim Total» 12 474,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

ЛОТ 16 ЛАВАШ 

1. SRL «Slavena-Lux» 2 499,0  по целому лоту + 
 

+ 
 

2. SRL «Chiupon» 
 

2 722,22 по целому лоту + 
 

+ 
 

3. SRL «Baguette» 2 874,0 по целому лоту + 
 

+ 
 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL «Slavena-Lux» Лоты № 9, 11, 12 -по причине высокая цена 
SRL «Chiupon» Лоты № 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16- по причине высокая 

цена 
SRL «Baguette» Лоты № 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16- по причине 

высокая цена 
SRL «Alim Total» Лоты № 2, 5, 8, 12, 13, 15- по причине высокая цена. 

 

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: __________________________________                 
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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) 
Лот № 1 Молочные 
продукты 

SRL«Fabrica 
Oloi Pak» 

по целому 
лоту 

126 962,96 126 962,96 137 120,0 

Лот № 2 Сыр SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

7 069,80 7 069,80 8 160,0 

Лот № 3 
Хлебобулочные 
изделия 

SA 
«YugInterTrans» 

по целому 
лоту 

55 014,0 55 014,0 59 412,0 

Лот № 4 Горох 
сушеный 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

304,0 304,0 328,20 

Лот № 5 Крупы SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

44 099,0 44 099,0 51 422,0 

Лот № 6 Мясо 
куриное 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

84 666,67 84 666,67 101 600,0 

Лот № 7 Различные 
продукты питания 
мясные 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

32 950,0 32 950,0 39 540,0 
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Лот № 8 Масло 
подсолнечное 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

17 900,0  17 900,0  21 480,0 

Лот № 9 
Консервированные 
продукты 

SRL «Chiupon» по целому 
лоту 

25 509,0 25 509,0 30 611,0 

Лот № 10 Рыба SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

13 300,0 13 300,0 15 960,0 

Лот № 11 Бакалея SRL «Chiupon» по целому 
лоту 

9 139,0 9 139,0 10 966,5 

Лот № 12 Яйцо 
куриное 

SRL «Chiupon» по целому 
лоту 

8 166,67 8 166,67 9 800,0 

Лот № 13 Сахар-
песок 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

15 400,0 15 400,0 16 640,0 

Лот № 14 Сладости SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

5 200,0 5 200,0 6 240,0 

Лот № 15 
Макаронные 
изделия 

SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

6 941,67 6 941,67 8 330,0 

Лот № 16 Лаваш SRL «Slavena-
Lux» 

по целому 
лоту 

2 499,0 2 499,0 2 700,0 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA «IugInterTrans» 20.10.2022 e-mail 
SRL «Fabrica Oloi Pak» 20.10.2022 e-mail 
SRL «Slavena-Lux» 20.10.2022 e-mail 
SRL «Chiupon» 20.10.2022 e-mail 
SRL «Baguette» 20.10.2022 e-mail 
SRL «Alim Total» 20.10.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 

Nr.    05    ___din        31.10.2022              .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Schineni 
Localitate s.Schineni,r.Soroca 
IDNO 1007601001488 
Adresa s.Schineni,r.Soroca ,str.Renașterii 59 
Număr de telefon 023047567 
Număr de fax 023047436 
E-mail oficial  lararotari1969@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Leșan Silvia,067207741,sprimaria@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări -X 

Obiectul achiziției Lucrări de instalare a sistemului de iluminat stradal 
în satul Schineni, raionul Soroca 

Cod CPV 45300000-0 
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: 21064839 
Link-ul:ocds-b3wdpl-MD-1664541975675 
Data publicării:30.09.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 654700,25 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  18.10.2022, ora_15:00__), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Tanden – Prim SRL 1010600031350 Hlevnoi Tatiana 
2. SRL Zepto 1018600024415 Rotari Dmitrii 
3 Instelprim SRL 1004600066986 Oprea Nicolae 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
Tanden – 
Prim SRL 

Zepto SRL Instelprim 
SRL 

   

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

DUAE prezentat prezentat în așteptare    
Oferta financiară prezentat prezentat     
Certificate de 
conformitate a 
principalelor 
materiale 

prezentat prezentat     

Cerere de 
participare (anexa 
nr. 7) 

prezentat prezentat     

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat prezentat     

Garanția bancară 
pentru ofertă (anexa 
nr.9) 

prezentat prezentat     

Grafic de executare 
a lucrărilor  

neprezentat prezentat     



3 
 

(anexa nr. 10) 
Declarație privind 
experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

prezentat prezentat     

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

prezentat prezentat     

Informații generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat     

Raportul financiar 
pentru anul 2021 

prezentat prezentat     

Certificat privind 
lipsa sau existența 
restanțelor  față de 
bugetul public 
național/ eliberat de 
către Fisc/ 

prezentat prezentat     

Aviz pentru 
participare la 
licitațiile publice 
dev lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor eliberat 
de către Agenția 
pentru supraveghere 
tehnică 

prezentat prezentat     

Scrisoare de 
recomandare 

prezentat prezentat     

Declarație de 
neîncadrare în 
situațiile ce 
determină 
excluderea de la 
procedura de 
atribuiire, ce vin în 
aplicare din Legea 
nr. 131 din 
03.07.2015 

prezentat prezentat     

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

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

prezentat prezentat     
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contractului (anexa 
nr. 14) 
Declaraţie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru 
implementarea 
contractului (anexa 
nr. 15) 

prezentat prezentat     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

 Tanden – Prim SRL 456303,85 Ofertantul se află în statutul de ”anulat” 
Lucrări de 
instalare a 
sistemului de 
iluminat 
stradal în satul 
Schineni, 
raionul Soroca 

 Zepto SRL 
490338,86 

Conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 

Instelprim SRL 559357,79 Ofertantul se află în statutul de ”în așteptare” 
   
   
   
 

  

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

Nr.927 din 
19.10.2022 

Zepto SRL 

Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Nr.1 din 19.10.2022- prețurile la 
material au fost luate conform 
datelor din contabilitatea 
companiei și a magazinelor și 
companiilor specializate în 
domeniu pentru compania Zepto 
SRL 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
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Tanden – Prim SRL Conform art.65(4) din Legea achiziții publice 
ofertantul nu a depus într-un set comun  
propunerea tehnică,  propunerea financiară,  
DUAE și garanția pentru ofertă. Din 
documentele solicitate lipsește anexa nr.10 
graficul de executare a lucrărilor și termenul de 
executare a lucrărilor indicat în ofertă nu 
corespunde termenului solicitat in anunuțul de 
participare. În devizul local la obiectul 
423/2021 nu corespunde la poziția nr.3 lucrările 
conform caietului de sarcini 

Instelprim SRL Prețul mare 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu e cazul 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul 

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
instalare a 
sistemului de 
iluminat 
stradal în satul 
Schineni, 
raionul Soroca 

 Zepto SRL  
Conform 
caietului de 
sarcini 

 
490338,86 

 
490338,86 

 
588406,63 

 
 
 
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  

Tanden –Prim SRL 20.10.2022 tandenprim@mail.ru 
Zepto SRL 20.10.2022 zeptosrl@mail.ru 
Instelprim 20.10.2022 instelprim@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 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Întreprinderea: Numărul 
și data 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de valabilitate 
al 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

contractului/ 
acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

contractului/acordului-
cadru 

 Zepto SRL Cu capital 
autohton 

 
47 

28.10. 

2022 
45300000-
0 490338,86 588406,63 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Leșan Silvia                                                                           
Nume, prenume                                                            Semnătura 
                                                                                      L.S. 



DARE DD SEAMA

de atribuire a cortractului de achizjlii publice

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

V
tr
o

Date

Nr. i2 din 31.10.2022

la autoritatea contractantA:

de

1. 

-Cl1", 

il'"er.i p.iuind documentalia d.: atribuire:

(Se \\1ot)rylcla in cdzLl h cale au.t'ost solicixlle clatifcdr,

llcnunrire.r onerntolului economic

-r1rrrncru 

srrctintrr rr solicitirii de clarilicarc

Er.uullclea rrt ccin lri a rispunsqqi

\-lo.'ii-:-,.pe-,rc:r'doc-n,enL-rirdealf .brr;re:

I uare cu IJIrvrr( ra

D(numirea autol ili!ii c{rnlractanle

Locrlilalr

Direct,ia ffegionala Sihtalii Exceplionale UTA
Cacau/ia
mun. Comrat
1006601001425
mun, Comrat. str. Novaia, nr.7

029825035

Numir dc lirx 029825035
utaq@dse.md

r i-^"- .la int',rnpt' j).it,l c,ottn, oleooqoog, Logistica utag@dse md
PersoAna de cortact (ttune, prenu le' tele|o , e-

-. D,r< c.r pri\ i. e la procs l IIa dc.rlr
Tipul plocedu|.ii (lr 1rtribuire aplicatc

!:-
L ererel ofeflclor oe preluri / I icila\ie dc.cl ''
A|ele: llndi. o!i/

Pice.lu|a tl" aclririlie rclet^ri dqi 'dzL Nr:

nput otri".t,ttui 
"untractului 

de lchizi{ie/
lcof(lului-cxdr'u

Bunufi ,/ Seflicii tr Lucrari.

Obiectul achizitici Achizitionarea de i 
gheaburt

Cod CPV

t'lt. o"Ot-blu dp t -l,tl-l 6662662881?6

L\'"**" nroti\ rrlui lernciului prirind
alcgcred trru(c(lurii (le stribuire '/ 'o:r'/
opictirii utror prcceduri decat licitalia

pIo".,frrr,r tle :rtlibuile P t.t ttdi r dttl

catlrul po ah ! hti ]rt| ernafi ental achizitii]md) Link-xL:
n,ra nrrhli.iri; 20 10.2022

| ;.1-,,1

Acord-caJru tr Sictem dinamrc de rchllrl e

ere"t d" ttut t' eug"t CNAM tr Buget CNAS |l

Suri. erLer',e c Altc surcc: I/,r./i!!ll-

^nun!. ar:'

Iehnici .i iu.tlunrentc sl,ccifice .le alribuirc
t i.n: _

Sursr dc finartare

f tto-are,, .sti"ot,i (Li,Jatn TYAi 2800,00

Data solicitirii clarilicArilor

Data transtllitcrii

(Se vt coirtplettt il cd:Ll in carc au fost oPerate noclifcdri)

Rczunlatul modilicirilor
fIncliali sursa tntizard li cl.)Ld Publi.,irit]Pubti""t"jn B,tt'/"1t" nlijloacelor de irlornlare



Pend h temenul-limitd (data 28.10,2022 I l:00). au fost I ofefie:

(Infornalia ptivind documentele prczentate la deschidere se ra consertna prin: ,,+" tn cazul
prezenldrii sau ,,- in cazul neprezentdri,

Constattui/Comentarii/Ofefteinfiziate (dupd caz): nu au fost depuse oferte

(Informalia prfuind denumirea documentelor prezentale se vq indica in confotmitate cu cetwele din
documentalia de atribuire, se ,ra co4$eflna pfi : ,,+" ,h cazul prezentdrii snu ,,-" in cazul

(La informalia y^,ind coresplmderea ofertelor cu cerinqele de caliJicare ti specilicaliile telmice se ra
indicq pr in:,, + " tn cazul coresptmderii t i prin,, - " i cazul hecorcspukde i).

8. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecaro lot 0
Pentru mai multe lotu cumulate D

Penhu toate loturile V
Alte limitAri privind numtulrl de loturi oare pot fi afrbfi.@ acghiati ofefia'nti fl dicaSi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contraoful pe loturi:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc6zut o

documentele afercnte DUAE Drezentate de cdtre oDeratorii economici:



Costul cel mai scizut tr

Cel maib n raport calitate-Pre! I/
Cel mai bun raport calitate-cost a
(in cazul tn cire in cadrul plocedulii de atribuire stalt aplicate mai multe critefii de atribuire, se 1)o/

inalica toate ctiteriile de atribuire aplicate ti del|umirea loturilor aferente)

10. Infonnalia privind factorii de evaluare aplicati:
(Se 'ta completa penttu ioturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai b1rt1 ruport calitate-prel

sau cel mai bun raport calitate'cost)

Factorii de!\ta uarg: --
.(VIr'INC PROFIL') S.R.L.

Cel mai bun Hport
calitate-oret

100% 2800,00 2800,00

11. Pentru elucidarea unor neclaritali
cu cerinlele stabilite in documentalia
scazui) s-a solicitat:

13. Reevaloareaofeftelor
(Se w complela in cazul in care ofertele au fost teeraluate repetat)

de achizi blid./acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizifie publicd:

in temeiul art. 7l alin. 1 lit 
-a

Argurnentare:

sau confirmarca unor date privind corcspunderea ofertei

de at buire (inclusiv justificarea pretului anormal de

ffior depuse in cadrul procedurii de atribuire

Atribuirea contractului de achizl ut

Denumirea
operatorutui 1
,economlc

€tul total
,,i rvXf

Achizifionarea
dejgheaburi.

(VIKING PROFIL)
S.R.L.

Confom
specificafii

tehnrce

2800,00 2800,00 3360,00

Total: 2800,00 3360,00

15. lnformarea operatorilor economicii despre deciziile grupuluide lucni pentru achizilii:



(Infornarca operatorilor econotnici implicdli in prccedutu de atlibui/e desple deciziile gupului de
lucru pentru achizilii se rcalizeazd tn confarmitate cu prerederile afi. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2 0 1 5 prir itld achiz i l i ile publ ice)

Termenul de alteptare pentru incheierea contractului:

(Selectoli ter le ll de a;teptare respectat. Calcularea temenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 pri'itld achiziliile publice, inclustu a temenelor de a$teptare, se eJectueazd in confarmitate cu
prcNederile TITLULUI / Capitoll] I (Calcularea Termenului) alCodului Civil al Republicii Moldo,,a).

procedu i le achizilie,fapl pe tu care poartd rdspundere confom

Conducitorul grupului de lucru pentru achiztlii:

I de achizitie/acordul-cadru inch

Alexal)dr CAZAC

Prin ptuae la dare de seamd, grupul de lucru leclord cd temenul .le ngeplerc pentru incheierea
contr.lctultti/conlractelorihlicqteafostrcspectal(etcepftndcazuileprcfizuledea,32alin.(3)al
Leeii nt, 131 ditt 3 itlie 2015 prirind ichiziliile publice), prccun li cd in cazul depunerii
conlestaliilor ti/sau receplionfuii ralroa elor de hohilorizare, aceislea 4u fost e:ahihite $

Pfin prezenh dtrc le seahlii, grupul de luou pentu dchizilii conJimd desJitt urdrii
vigoore,

ID cazul in care valoarea estimattr a

contractului este mai mica decat pragurile
previzute Ia aft. 2 alin. (3) al Legii ff. 131

din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

y 6 zile ln c zul transmiterii comunicdrii
Drin miiloace electonice si/sau fax tr
tr I I zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice
si/sau fa-x D

in cazul in cafe valoarea estimati a

conlmctului este egala sau mai mare decat
pragu le prcv5zute la art. 2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
aohiziliile publice

E I I zile in cazul transmiterii comuniclrii
Drin miiloace elecffonice si/sau fax tr
tr 16 zile in cazul netransmiteii
comunicirii prin mijloace electronice
si/sau fa-x tr

tztll elar

l)enun1ire,r

iatoammactuti

(VIKING PROFIL)
S.R.L.

Nr.47 din
3t.t0.2022

44100000-1
2800,00 3360,00 3t.t2.2022

il:-4r{|r
)lEm'tz.i\

rys



DARE DE SEAMA

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

Nr. 3. din l.l,octg{nb"{e 2.022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

I)enumirea autoriti{ii contractante funaHa"gnq HNa. C. PyAeHrco
Localitate r. BylrcaHeursr
IDNO l0r 1601000413
Adresa yn. Coo. Apuuu,57
Numlr de telefon 029334074
Numir de fax
f,-mail oficial vssn3@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Corcorosa A,,reHa HurcoraesHa

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T'ipul procedurii de atribuire aplicate /Cererea ofertelor de prefuri ot-icitutie- ae.cfrisa
nAltele: [IndicqliJ

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

Bunuri / Servicii I Lucrlri n

9lieqqf4chizi{iei [poAyKTbr nHTaHHq
CloclCPV

1 s000000-8
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
plggy4llr i de c dt I i c it atr i a d e s c hi s d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t alului guy ernam e nt al www. mt e nde r. gov. md)

N r : oc{s_-bl wdp t : M D:_1j-654 7"7 9 5 699-2

Link-ul : htrps.l I achizitii.md/ru/publicltenderl2l 065408/
Data publicar 1111012022

Plal.forma de achizifii publice utilizat[ / achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

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

/Da rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http! ://ach iziti i. md/ru/pu b I i c/budget/ 20048632

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie /Licitalie
electronicI nCatalog electronic

Sursa de finan{are /Buget de stat; nBuget CNAM; lBuget CNAS; nsrnse
externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 182 673,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Sle va completa tn cazul in care au fost solicitate <:larificdri)

Lqr! ------- _l
I



Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
-Data transmiterii

4, Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

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

[Indicali sursa utilizatd Si data public:fiyii1

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

[Indicayi numdrul de zileJ

5. Pini la termenul-limit[ (data l9ll0l2\22-, ora_l1_:_00J, au depus oferta _(i_ ofertanfi:
l\r. Denumirea operatorului economic IDNO .Asociafii/

administratorii
1. Baguette SRL t01460003714t Curdova Svetlana
2. Slavena Lux SRL l 002600003240 Curdova I-idia
3. CC Nivali Prod SRL 1006600010r r2 Morari Victor
4. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Grigorag Andrei
5. Lapmol SRL 1002600024308 Nastase Dumitru
6. Iugintertrans SA I 0036 I 00002 I 4 Ivan Patloia

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Baguette
SRL

Slavena
Lux SRL

CC Nivali
Prod SRL

SA Fabrica
de unt din
Floresti

Lapmol SRL Iugintertrans
SA

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

Propunerea tehnicd prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiard prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Garan(ia pentru ofertd
(dupd caz)

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

Declara{ie privind
valabilitatea ofertei

prezental prezentat prezentat prezentat prezentat prezental

Dovada inregistrdrii
persoanei juridice, in
conformitate cu
prevederile legale din
jara in care ofertantul
este stabilit

prezentat prezenlat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizalie sanitar-
veterinard de
functionare pentru
unitatea de transport si

Certificat sanitar-

prezentat prezentat prezenlat prezentat prezentat prezentat

2



veterinar (p/u
produsole de origine
animald)

Autorizajie sanitar-
veterinarl de

func{ionare a
ofertantului sau
certificat de
inregistrare oficiald
pentru siguranla
alimentelor (in
conformitate cu genul
de activitate)

prezentat prezentat prezentat prezentat prezental prezentat

Certificat privind
definerea
laboratoru lu i/Contract
cu laborator atestat
p/u efectuarea
controlului permanent
asupra calit6tii
contract cu asemenea
laborator.

prezentat prezentat prezentat prezenlat prezentat prezentat

Certificat de
calitatelconformitate gi

inofensivitate (CE sau
alternativ) care
confirmd calitatea
bunului oferit.

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(fdri

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsur[

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot I [lpoayKrbr xuBorHoro
npoucxoxAeHr.tfl,Mflco u
MflCHbre npoAylcTr,t

Basuette SRL 49915,44 llot + +
CC Nivali Prod
SRL

4602s llot + +

Slavena Lux SRL 46024 llot + +
Lot 2 llpoayrrrur
ruyroruo.nrHoE
npoMb[rrJreHHocTu, KpaxMaJt
n KpaxMaro[poAyKTbt,
pa3ruqHbre npoAyKTbt
nuTaHl,l9, 3aMOpO?t(eHHafl
pur6a

Baguette SRL 47 547 l lot + +
Slavena Lux SRL 47493,21 I lot + +

Lot 3 Mo.noqHbre rpoayKTbr Baeuette SRL 25764 I lot +
SA Fabrica de unt
din Floresti

25164,70 l lot + +

Lapmol SRL 26000 I lot + +
Lot4X.re6u6y,rovru Iugintertrans SA 131 r 1.20 llot + +

J



Lot 5 3epronrre, raproQeau,
oBourn u Qpyrrsl

Baguette SRL 39721.07 Ilot + +

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei /inale
(Informofia privind "Corespundereq cu cerinlele de calificqre" $i "Corespunderea cu specificqliile
tehnice " , se vQ consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,, -" in cazul necoreipunderii)

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

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

9. Ofertan(ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot /
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul celmai scdzut /
Costul celmai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! r
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 uiteriile de atribuire oplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completo pentru loturile care au.fost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-
pretr sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul in care ofertele au fost reevaluate repetot)

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

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea



ilJJ,., 
examinlri, evatuirii gi comparff

Atribuirea contractului de achizi

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. _ lit
Argumentare:

ac icalacordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
misurd

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fIrn TVA)

Preful toial -
(inclusiv TVA)Lot I npoaJ*r,

,I(HBOTHOTO

n poucxoxaeH ]|fl,Mqc0
r.r MflcHbte npoAYl(Tbt

ena Lux SKL I lot 46024 46U24 55229,74

I 
Lot 2 npoav*r,
ruyxol,ro.nsuofi
n poMbt IITJIeHHOCTH,
KpaxMan u
KpaxMaJror| poAyKTbt,
pa3flrrrHbre 

InpoayrcTbr nnraur.rn, 
I

3aMopoxeHHas oul6a I

Slavena Lux SRL I lot + t+y,rzl 47493,21 56249,25

27923,90

Lot 3 ,;;,,""
npoAylflbt

SA Fabrica delnt
din Floresti

I tot 25764,70 25764,70

Lot 4 X".6 ,
6y.noqru

Iugintertrans SA I lot 131I1,20 l3l I1,20 14160,00
Lot 5 :.pr*r*
xaproQe,rs, oaouu.t H

Opyrru

Baguette SRL I lot JvTZlrt)7 39721,07 43738,00

,,,"r.urrffi,1,

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura d3 atribuire despre deciziile grupului de
';;;!;:r;hz:,x';'!;,"':r;;,:,:,';*d in ionfimimie 

"ui",,a,rite art 31 ailegii nr tst din 3 iutie

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Jravena Lux SRLffi
tugtntertrans SA

AC

Modalitatea *. t"ansrnite.e

-*

e-mail 

-

e-mail 

-

-_

e-mail --
e-mail 

-

Baguette SRL z t, tu,zuzz

:1.*gl nr. l3l ainl iune 20rs ;.;;i,;;;i;i;l)

In cazul ir cu.

3i,:::i_dylp,i,g:lit:. prevdzure ta ai.) atin. (3)
/ 6 zile in
mijloace electronice ;i/sau fax ,_r 

-'- r'
Itr@*t"a.lip.fi
mijloace electronice si/sau fax nn cazul in care valoa

:gald sau mai mare dec6t pragurile pr 
"iilrr", la art.2

I rr,
mijloace electronice gi/sau fax tr



at1n, (:.).at
achizi[iile publice n t0 zil

mijloace electronice qi/sau fax I

'{.'?i:::;;,';'.1;;,;?;f 1;r:,,*:i;;;",:;::,:l:!";!!'i;?;;;::,";':;;::,r;,,,ii",.il,1,,i.1,
Moldova).

,#rf;:;;f 
:riterrrlUluri,C,i,,"r,li'i;,;";,;';;;'";::*?r,;:,;;,ii't)

I e/ectueazd tn conformitare
'odului C'ivil at Republicii

I7. Contractul de achizifie/acordul_cadru incheiat:

18' Informa(ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tncazul in care la pro.cu-ay".b' g"hiziyie pubtica )iiqt, iritii)i" ,rit"rii de durablitate si s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi prnrru 
"or, 

,i7ort ipltiio}, criterii de durabilitare.l:

f"Lt'# 
aplicate criterii pentru achizifii pubtice durabite lacr,irifli

Yl,?u:_"u de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

l:::]l1f:::1111p::1", care au fost apricate criterii de Mt
codul cPV al lotului/loturilor penrru "u"ffide durabilitate:

criteriur de atribuire pentru rotur/roturire pentru care au fostaplicate criterii de durabilitate: Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate_prel D
Cel mai bun raport califate-cost a

Denumirea
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

l
l

] Termen de

i 
valabitirate

I contractulu I

i/acordutui- 
|cadru I

rara
TVA

inclusil,
TVA

Slavena Lux
SRL 28/22 31n0/2022 I 5000000-8 93517,21 I I I 477,99 3t/t2t2022
SA Fabrica de
unt din
Floresti

25t22 31|0t2022 r 5000000-8 25764,70 27823,80 3t/12/2022

Iugintertrans
SA 26/22 3Ut0/2022 I s000000-8 l3lll,20 r4160,00 3t/12/2022
Baguette SRL )1t1", 3Ut0/2022 r 5000000-8 39721,07 43 738,00 3t/12t2022

6



Prin prezenta dore cle seamd, grupul de lucru declard cd rermenul de oEteprare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicate afost respectot (exceptand cazurire prevdx,ute'ai art. 32 arin, (3) ar Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privinA ainiz4iite'public'e 1, precum E.i cd ii "ori a"pirerii contesta{iilor Ei/saurecep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au jost examlinate gi solulioniti.

Prin prezenta dare cle seamd, grupul de lucru pentru ochizilii confirmd corectitudinea desfisurdrii proceduriide achizi\ie, fapt pentru care poartd rdspuncleie conform pieveclerilor legale tn vigoore.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

////
Prenume)



I

DAITE DE SEAMA

cle atribuire a contractului de achizitii publice I
de inclreiere a acordului-cadru u
de anulare a procedurii de atribuire D

N,', ru'//,/ /t' din .i t.'-/e' ,[tUJ-

l. Date cu privire Ia autoritat

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

1. Clarificlri privind documentatia de atribui

4.*-Modific5ri opcrate in clocumcnta(ia dc atrib

5. Pf,n[ la termenul-limi

clr re au rt ea contractan
2gI! rn{g4 autoriti(ii contractante I P Cornpania,,Teleradio-Moldova"
Localitate nrun. Clrisindu
IDNO r 004600050558
Ad resa str. Miorila I

NumEr de telefon 022721047
Numdr de fax 022123352
E-mail oficial tnn@trnr.nrd
Adresa de internet wwrv.{rnt. ntcl
I)ersoana de contact (nume, prerutme, lele.fbn, e-mail) Calirra Blanaru, 022406844. 0682334 I I

ga I i r4.!_l a n 4rq@truL!1d
nvlre ta ura a u

TipuQrocedurii de atribuire aplicate ECerelea ofertelor de preluri
Tipul obiectului contractului de achizifie/ acordului-
cadru

Bunuri o Servicii I Lucrdri o

Obiectul achizifiei Servicii de creare a web site-urilor ,,Moldova l" qi ,,Radio
Moldova"

Cod CPV 72400000-4
Iixpunerea motivului/terneiului privind alegcrea
proccdurii dc atribuire (in cazul aplicdrii altor
procc du r i de4t I i cit a1 ia des ch isd)
f)roccdura de atribuire (se va indica din cqdntl
p o r t cr I u I tt i guv e r n ct ru e n t q I www. m t en d er. g ov. m d)

Nr: ogdqlbl-w_dp l :M.D: 1 6648 1 629136t
L i n l< - u I : bUpq:l11t911de11go v. rr d /t e n d e rs/oc d s - bj_Wd12]-1AllDj

:O0aqf29A!I-E!:esn t ra c t - n ot i c e

Data publicErii: 03. I 0.2022
Platforma de achizitii publice utilizatE @ach iziti i. nrd; n e-l icitatie. rrd; I yptender.rrul
Anun{ de inten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data:-

Linl<-u l:
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru osistern dinamic ae acttirilie-!f_ic,ta1ie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are trBuget de stat; oBugct CNAM; oBuget CNAS; nsirrse
externe; [Alte surse: blteet orooriu

Valoarea estimattr (lei, Jdrd TVA) 385440,00

cu atribuire:
Data solicitErii clarificSrilor Cqfuy, SIA RSAP
Denumirea operatorului economic Conform SILRSAP
Expunerea succinttr a solicittrrii de clarificare Confqrm SIA RSAP
Expunerea succinttr a rlspunsului Conform SlA RSAP
Data transmiterii epdpryt s4 ttf4r'

0pcrate tn 0ocumcntatia dc a utre:
Rezu matul modificE rilor
f)ublicatc in llAP/alte mijloacclor tle inforntare lclupd
cctz)

Termen-limittr de depunere gi Oesctridere a ofertilor
prelungit (dupd caz)

na la termcnul-limit[ (dat: 15.10.2022, ora 08:00). a denur oferta 1 oferfc
Nr. Denu mirea operatorului

economic
IDNO

AsociaIiil
administratorii

I ,,EVISOI:I-'SRL I 009600035464 Vitalie Eqanu



6, Informafii privind
de cltre operatorii

ofertele depuse
economici:

SI documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate

Scurttr descriere a criteriilor de selectie ,,Evisoft" SRL
Spccifica{ii tchnice completatd in
contbrmitatc cu Ancxa nr. 22
Specilioa[ii de pre[ cornplctara in
conlurnritatc cu Anexa nr. 2J

in original sentnat elcctr.onic:

in original semnat clcctronicl

[)ocurne nt urric cle achizilii europcan

Oaranlitr pe ntnt olcrlii l%, lirrrnLrlarul
g.arirnl iei bancalc cornp I clatil in con I'onn itatc
crr Arrcxa rrr'. 9

- in original, garanIie bancarir in original, errisa de o ttarrca
corrcroiali:
sau

- -l'ransfer pe contul Ip Conrpania,,Teleradio_
Moklova", Beneficiurul ptdlii:lp Componio
,, Telero dio- lll oldovrt "

I )1, n t r tn i rc o I I ri u t, i i ; B C .. .\,1 o I d i rul c. o n bu n k " 5.4
(. odtrl .li st'u l ; l 0()J 600050 5 5 8
('onlttl cle decortlare.
14 Dl 7 14 t_00000000 2 2 5 I 2 06 3 2 B
C on ttt I bancar : A,lO LD 14 D2 X306

l'erntcnul de valabilitatc al garanfiei si fie valabil pe
perioada de valabilitatc a of'ertei - 30 zile clin ziua
depunerii of-ertelor;

- in original serlnat eleotronic;

Csrole clc participare completati in
conl'ornritalc cu Anexa nr. 7

I)cclara{ie privincl valabi Iitatea of'ertei
I in conlilrrnitatc cu Anexa nr. 8

- in original senrnat clectronic:

Acte solicitate prin DUAE,

'""jlj::::1:o:1'11;j:,9"":jl-l?,1-1,:,91;9]:391) o.:i* achizifi,ire,pubrice, #rtantur.crasat pe primur roc va prezenta (prin rniiroaceelect'onice. cu aplicarea semndturii electronioe) in'termen de 3 zile, ia toti.iiar.u arr"rrra6i."""i[ffi;.;il##;i; jJi;,;#ll;
actualizate Drin care 

Ya 
demonstra indeplinirea tuturor criteriilor de calificare qi selec[ie.

I)ovada inrcgistrar.i i .juridice

('erfilicat dc atribLrirc irl contulLri bancar

Situatio llnanciara

n...cril1ie@
livrdri/prestiiri etbctuate in ultimii 3 ani cle
activitate conpletatf, in conlorntitate cu
Anexa nr. l2
[)cclaraIic privind con firrnarca identitiltii
br:ncllciari lor cl'ectivi pi ncincaclrarca
accstora in situalia conclanrnirii pcntru
paniciparea la activitili alc unci organiza{ii
sau grurpiiri crintinale, pentru coruptie,
liaucli pi/sau spalar.e de bani.

cmis cle organul abilitat * in original/copie senrnat
e lectron ic:

clib0rat dc brrnca ciclinitoarc rlc cont. in oi[inLrtZurpic
scnrnat clcctron ic:

raporlul llnanciar irr original/copic pcntru uttintut urr.
aprobat de citre [)ircc[ia Ccnerala pcntru Statistica saLr
insolite dc lccipisa de prinrire de cAtre Directia Cenerald

ntru StatisticA autcntillcat prin scmntrturd clectronici

in original semnat elcctronic:

Aprobar prin Orclinul MF nr. ll45 di riJ-it202(\
complotatii in conlirrmitate cu lrornrularul - in original
scnrnat elcctron ic:

*Se va prezcnta in tcrntcn clo 5 zile dc ciitre operatorul
econont ic clescmnat ciqtigiltor.

( irrltrrrlia dc ltLrrril crccu(ic a contractului
5()'ir clin valoarca contractLrlrri inclusir,'l VA

+alrilL
l) c n e li c' i o nt l p l it l i i ; t. t 

r. (' o m prt n i rt ..'t'c l e ro cl i o- il t o l cit,u.
I )e t t t t tr t i ra r r l) ii n c' i i ; ll. ('.,, i I o I d i n cl c. o n h tt n k'. .\.,1
(' rxl t t I .li st.u 1.. I 001 6000 -t0 5 5 8
('ontrrI cle decontore; ltt)l7il1.00000000225 I 20632,9
C on t u I bo nc,a r ; i|O t, D ll D2 X 306

*Se vo prezenlo pfinri la semnfireil conlrocfului.

. lnlormafla privind coresDunderea nfprfel, r cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Pre(ul ofertei
(ftri TV4;*

Cantitate gi

unitate de
mIsurA

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceServicii de creare a web site-
Lrrilor ..Moldova I" si
,,RadioMoldova"

,,EVISOFT" SRI, 40833 3.33 2 buc. + +

- in original semnat electronic;



8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificirea prefului anormal

9. Ofertan i/descalifica

i/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru un singur lot I

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Prefulcel maisc6zut I
12. In urma examinlrii, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:
Atribui

13. lnformarea torilor ici des deciziile

(lnforntctrea operatorilrtr economici impliccrli in ytroceclurcr cle atrihnire despre tieciziile grrpului rle
ltrcrtr pentt"u achizilii r'e reolizeazd in confitrmilale cu preveclerile crrt. 3 I at Legii nr. I 3 I ctin 3 iulie
201 5 prit,ind achiziyiile publice)

14. Tcrmenul de aqteptare pentru incheicrea contractului:

de scrizut) s-a solicitat:
Data solicittrrii Operatorul

economic
Informa[ia solicitatl Rezumatul rlspunsului

oneratorrrlui economic

Denumirea operatorului economic

tnbutrea contractului de achizitie ic6lacordu lu i-cadru:
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului economic
Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(fdrI TVA)

Pre(ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Scrvicii de creare
a lveb site-urilor
,,i\4oldova l" qi

,,RadioMoldova"

,,t]VISOITT" SRL, 2 buc. 204166,67 408333,33 490000,00

'a econom rupulu de lucru nentru achizitii
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,.EVISOF'l-" SRt- t8.10.2022 SIA RSAP, e-mail,postd

In cazul in care valoarea estimatd a contractr-rlui
este rnai rnica decAt pragurile prevdzute laart.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achizitiile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii conlr"ricarii prin
mi.iloace electronice si/sau lax n
D I I zile in cazul netransmiteiii comunicArii

n mijloace electronice qi/sau fax n
n cazul in care valoarea estimatl a contractului

este egala sau mai mare dec6t pragr-rrile
previzutc la art. 2 alin. (3) al Legii nr. I3 1 din
I i{f?!!furivind achiziliile publ ice

n I I zile in cazul transmiterii co.rri.Arii p-i,
mijloace electronice gi/sau fax I
A 16 zile in cazul netransn-riGrii com,_rnicarii

in mijloace clectronice si/sau fax n

('\alac'/trli larntcnul de u;leplure re'\pect(tt. C.'crlcularea rermenelor prattitztrle de Legecr nr. l3l ctin 3 iulie2015 privind uchiziliile ptrblica, inclusitt cr lermenelor de ct$teptare,.se e.fectueazii in conforntitate cupret'eclerile TITI'ULUI IV Capilolul I (Catculcrrect Termenului) crl Codului Civil al Republicii Molclova).
1 5. Contractul de achizif iclaco rcl u l-cacl ru inchciat:

l6' lnformafia privincl achizifii publicc tlurabilc (achizi{iiverzi) (rthrica clatii se contplereazii cloarin cazul in care la procedurct cle achizilie pthifca uu'fost ctplica/e criterii cle clurabililctte .ri ,\,-airtchaiql conlrctct/crtnlrocle penlrt,t tot/to'turi pent* cctr'e cru.frtst ctplicnte ,ri,Jrii"it, iiii,,i,i,r)i

Denumirea
opcratorului

cconomic

in trcprindcrea:
Cu capital

Nu nrrlrul
Ei data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV
Valoarea coItractului Tcrnrcn dc

valabilitate al
con tract u I u i/a cord rr I

ru i-ca d r.ufiirX TVA

4083 33,3 3

inclusiv TVA

490000.00
..lrVISOIr'l-'SI(1. AUl'OII'fON 253 31.10.2022 72420000-0

3t.12.2022



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

valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a totului/loturitor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TI/A)

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
du rabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate
criterii de du rabilitate:

Preltrl cel ntai sca'tzu/ ct

Costul cel mai scdzul r_t

Cel mai bun rctport calitate-prel t
Cel ryai btrn rapor! calitate-cost a

Prin prezenta dare de seomii, grupul cle lucru cleclsrd cd termenul cte aEteptare pentru tncheierea
controctului/contractelor indicate ofost respectat (exceptfrncl cazurile prevdzute cle ort. SZ itin. (3) ol Legii nr.I3l din 3 iulie 2015 privittd achiziliite publice )r precuru Ei cd in cazul clepunerii contesta(iilor\ilrou
recep(iondrii rtpoartelor de monitorizare, ocesteo au.fost examinote Ei soluyionoie.

Prin prezenta clore de seontd, grupul de ochizilii contirmd corectit uclineo desfdE urdrii proceclurii
de achizilie,.fopt pentru care poartd

VicepreEedintele grupului de luc

lbrm prevederilor legile tn vigoore,

,.

,, 1 Galina IILANARU

i\,..vvo{$, . r
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I
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DARE DE SEAMA

de atribuiTe a contractului 0e achizitii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare aprocedurii de atribuire tr

Nr.70 din0l.ll.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante Primdria or. Cricova

Localitate Mun. Chisin[u, or. Cricova

IDNO 10076010i0183

Adfcsa Mun. Chisindu, or. Cricova, str. Chigindului,90

Xumar Oe telefon 022t430290

Nu-1. de fax 0221453238
cricovaprim ar ia@mail.ru
primariacricova.md

Fdi'ilana,: ild. contact,,, ine,;;:i' piinine ;"',"'727'eibh, e,: Gufu Svetlana, specialist

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

nCererea ofertelor de preturi llicitalie deschisl
rAltele: flndicatil
Nr:

Tipul obiectului :,,,bo raCtul,n-i,,,,de,,,,,,,,,achi-iiliel Bunuri r Servicii I Lucriri n

Oti""t"t 
""nmi"iCod CPV 4523215r-5

' Lucrlri de renovare a tfanseelor dupi realizar.ea

retelelor la sosnodirii din str-le Colosov. Glavan.
Stefan cel Mare. Livezilor. Picii. Hasdeu. Miorita
din or. Cricova mun. Chisiniu"
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1664869954541
Link-u,l:hups:llacl]izitii.rydholpublicltenderlZl0649Tl/
Data public drii: 0 4 .l 0.2022

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

ilng,do inaenliC,:pubtiCat in :B4l "@upd iay',
' ::::': ::: i:::. : ,::: : ,r r::::,:::::: :':::r : rr

i r ...':: l::l: ,::':::i..:il: :':': I l:1.:.1i...I : ,,'.: I l:li I '. :: :: i

Data:

Link-ul:

:::Tbhhici, fi. insf rumenft',,,Specifice' de :atiibuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie nlicitalie
electronici rCatalog electronic
rBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe: rAlte surse: Buget local

SUrsa de llnantare-------

1 462 780.92

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

''Data soliiitflrii ctaiificfiilote'"'' ' ' "].rr"'



Denumirea economlc
suecinth a solicitirii de blarificare

4. P0nd la termenul-limiti (data 21.10.2022, ora @QQ), au depus oferta 3 ofertanfi:

5. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente Df AE prezentate
de citre operatorii economici:

Denumirea ratorului economic

succinti a risDunsului

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO AsociafiV
administratorii

1. V&P Benefit SRL 1016600037309 Volosciuc \-iorica
7 Pultusk Invest SRL 1014606001999 \eporu Fiodor
3. Edilitate SA 1003600045544 Haret Iurie
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,1

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din
documentafia de atribuire qi se va conserlna prin: prezentat,nefffezentat nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare)

6. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se ve consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Ei prin ,,-" tn cozl,tl necoreipun-derili)

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

lnformafia privind
corespunderea

ofertelor cu cerintele
solicitate:Denumirea

lotului

::t: ::::: :.i., i::t..

,,, ;DenumiiCa,
,,,qperaloiuhi
,,r :Cionomif,,:l
, ::. r,: ,::: ::::::::

P-relul Ofertei
(fhrdlY41*" :,eanftate

, qi unitate
de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calilicare

Corespundenee 
i

cuspecifieegile 
i

fehnir- i

Lucriri de renovare
a transeelor duoi
realizarea retelelor
la sospodirii din
str-le Colosov. Gla-
van. Stefan pel Ma-
re. Livezilor. Picii-

V&P Benefit
SRL 1066 838.77

1 bucati T +

Pultusk Invest
SRL r 136 514.44

I bucati T +

Hasdeu. Miorita din
or. Cricova mun.
Chisiniu

Edilitate SA r 222 3t3"25
I bucatd T +

Data,,,,',. :, ',..',i

sollclmrll
solicita6

24.10.2022

V&P Benerfit
SRL

Solicitdm de a ne ptezenla
argumentarea ofertei cu 27,07 Yo

mai micd decit valoarea propusd,
precum qi demonstrarea accesului
la condiliile de piaJd care vd permit
sd oferili un asemenea pref pentru
materiale; Precum $i sd prezentati
urmdtoarele documente :

- Aviz de la Agenfia pentru
Supravegherea Tehnicd;

- Declarafie privind
obligaf iunile contractuale
fa{d de alli beneficiari;

- Manualul calitdtii

SRL" V&P Benefit "aduce
argument-tarea:Ca dovadd la prelul
propus e normal, aducem argument
cd materialele de bazd necesare
execuliei lucrdrilor sunt procurate
direct de la producdtori la un pre!
negociat, in urma unei colabordri
indelungate.
2. Materialele sunt transportate cu
transportul personal ceea ce dd
posibilitatea de a micgora pre{ul la
transportare.
3.La fel aducem la cunogtinld ,c6
compania deline in proprietate toate
utilajele necesare pentru execulia
lucrdrilor qi costul lor este calculate
conform consumului de
combustibilgi conform normelor
pentru uzurd qi salariu.
La scrisoare au fost ata$ate
documentele solicitate qi anume:
Aviz de la Agenlia pentru Supra-
vegherea Tehnicd,
Declara{ia privind obligatiunile
contractuale,

5



Manualul calitdlii OG activitateE
24.t0.2022

Pultusk Invest
SRL

Solicitjim de a ne prezenta
argumentarea ofertei cu 22,30 yo

mai micd decit valoarea propusd,
precum qi demonstrarea accesului
la conditiile de piaj6 care v6 permit
sd oferili un asemenea preJ pentru
material.

Raspuns prin scrisoarea nr.2ylT
din 25.10.2022 Conform
instruc{iunii cu privire la calcularea
cheltuielilor de regre la
determinarea valorii obectivelor Cp
L.01.03-2012 qi anume aft.3.5
calcularea cheltuielilor de regie de
cdtre fiecare unitate de exicutie
trebuie efectuieze pe bazz
propriilor analize, pentru a
identifica factorii care au adus la la
cre;terea cotei aferente cheltuielilor
de regie. Cregterea nejustificati a
cheltuielilor de regie, in condiliile
de piald poate aduce la pierdirea
competitivitdlii qi a
licitaliilor..Cotele individuale ale
beneficiarelor de deviz se
calculeazd sau se ptecizeazd, de
cdtre intreprinbderile de antreprizd
de sine stdtdtor gi se aprobd de tatre
conducdtorul intreprinderii. pultusk
Invest SRL a prezentat cu
certitudine prelul corespunzdtor
calculelor efectuate corect conform

24.10.2022

Edilitate SA

Solicitdm de a ,r. prezenta
argumentarea ofertei cu 16,44 yo
mai micd decit valoarea propus6,
precum qi demonstrarea accesului
la condifiile de piaf6 care vA permit
sE oferili un asemenea pre! pentru
material.

Firma de constructrie MEdiliiil
wd informeazd,, cdavem
posibilitalea de a mic;ora prelurile,
afa cum intreprin-derea dispune de
propriile baze de producere: uzine
de producere a beto-nului asfaltic
pentru drumuri, cariere "Ghedeehici
II" de producere a piet-riqului si
extragerea nisipului, parcul de
mecanisme ;i transport auto.
Prin urmare avem posibilitatea de a
mic;ora cheltuielile de regie de la
74,5Yo pini la 9,5%o,benefrciul de
edeviz de la 6,0%opinb la 3,0%. SA
Edilitate declard pe propria
rdspundere c6 va produce gi va livra
conform noilor standarte EN si
cerinle aprobate in CpD din
05.02.2021 mixturi asfaltice BAD
22,4 (SMSR EN 13208-l :2010).
emulsii bituminoase (SM SR EN
13808:2014), piatra sparta ( SM SR
EN 13242+Al:2010) nisip ( SM SR
EN 12620+41:210) la un nivel de
calitate.

8. Ofertanfii respinqi/descalificati:



9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru figcare lot u
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitnri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

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

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atrib-uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire apricate si denumirea roturiror aferente)

ll.Informa{ia 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)



, 

Confirmarea si stemului de
management al
'intreprinderii

t3

firrnarea sisremului de
agement al inreprinderii

otal puncte aG n tels

Reevaluarea ofertelor:

l2.in urma examiniri, evaluirii
atribuire s-a decis;

qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

I

Edilitate SAofertei j-
_ _ trreful oferte. g0 p | 222 313,25

12luni (52 sdptdmini)

Perioade de garanlie asupra
lucrdrilor

management al intreprinderii rmarea sistemului de rso 9001

rso 14001

rso 45001
otal puncte acumulate

(se va completa tn cazur tn care ofertere aufost reevaruate repetat)

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art. -- alin. ' lii .--



Argumentare:

Informarea
deciziile ui de lucru

!
ll

ilIodalitate" u"G

e-mail
e-mail

Qontractul de achizi

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

mcontrsctului/contraclelo-yinai"it""aiori 
respectot (exceptdnd *1;ril";;;r;;r;r;: art..32 atin. (3) at Legii

i!.:^"fi:';,:,'#:1::i":l:'::,i;:"'p,ii"'ili iii"i* ;t 
f.u._!: ".*,; depunerii contestatiiror ;i,sauseamd, grupul de Iupentrucaripoartdi;"ii:lr:i;,*,":,;i,::,{:;;###::,ri;x:;,,wj;j;rii#i;i;:;

13' Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care ra

fr ?l3li:"r:XtltTe,Tf ni.^"."-,"t9ii'uili'unn.rst

;lffil 
nr. 13 I ii"J iuriJzo,, ilffi ffi;1r11,:

ln canil in care v

ifi:t",:t*ul T*" g:.""1p'"*",,d;,#;;, b art.2uli:: (3l.ut Legii nr. r: r ain fiuii" ibli p""r"oachiziliile publice

2a.nrAttl -.n^A- rr(/rl9Ia[:

t ermen de
valabilitate al

contfactului/acord
ului-cadru

31.12.2023

g;;,1,,ffi]
V&P Benefit SRL 120 01.11.2022 45232151_s l 066 838.77 t zg0 zoe,sz

Q'{ume, prtnu*rS
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 1/ ocds-b3wdp1-MD-1663340268911din 1 noiembrie 2022.  
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria comunei Camenca 
Localitate Comuna Camenca, Glodeni 
IDNO 1007601002496 
Adresa r. Glodeni,s.Camenca 
Număr de telefon 0 249 77236, 77238 
Număr de fax 0 24977236, 
E-mail oficial  primcamenca@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Postolachi Ala –primar 
0 24977236 /068488765  
ala.postolachi@mail.ru 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate LD 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

BUNURI 

Obiectul achiziției Materiale si bunuri pentru dotarea casei de cultura 
si a bibliotecii satul Camenca 

Cod CPV 39100000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu se aplică 
 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663340268911 
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1663340268911 
Data publicării: 16.09.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md;  

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

 Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1663340268911 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitatie electronica 

Sursa de finanțare Surse PROIECT ONDRL 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 375 370.00 MDL 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor  23-29.09.2022 
Denumirea operatorului economic ----- 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Lotul 4 
Întrebare: 
 Buna ziua, in lotul nr.4 Dvs ati indicat modelele 
concrete si ati indicat Sau Analog, va rugam sa 
scieti specificatiile dupa care se poate determina, 
este un analog produsul ofertat sau nu. Dupa ce 
standarte se face decizia este un produs sau altul 
analog pentru ceea ce ati solicitat Dvs? 
- 29 sept 2022, 09:38 
Subiectul întrebării: 
 Microfon cu fir 
Întrebare: 
 Buna ziua, excludeti va rog specificatiile pentru 
boxa din pozitia nr.1 &quot;Microfon cu 
fir&quot; 
- 29 sept 2022, 09:49 
Subiectul întrebării: 
 Microfon cu fir 
Întrebare: 
 In specificatiile microfonului s-au inclus 
specificatii pentru boxe active, probabil din 
greseala, revizuiti acest moment va rog. 

Expunerea succintă a răspunsului   Răspuns (27 sept 2022, 11:08): 
Buna ziua. Propuneti oferta dvs, dupa care grupul 
de lucru va examina si compra ofertele depuse. Se 
va accepta oferta cu specificatia tehnica solicitata 
sau analogul bunului. 
- Răspuns (29 sept 2022, 09:48): 
Buna ziua. Acestea sunt necesitatile autoritatilor 
contractante,daca in specificatie este microfon cu 
fir nu e necesar sa excludem .Va multumesc! 
- Răspuns (29 sept 2022, 09:59): 
ok,am revizuit anutul si intradevar e o greseala ,tb 
sa excludem din specificatiile microfonului 
&quot;boxa activa&quot;,imediat remediem 
 

Data transmiterii 29 sept 2022 
 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - S-a schimbat anuntul de participare deoarece la 

lotul 4 s-a modificat caracteristicile lotului 
Publicate în BAP/altemijloacelor de 
informare (după caz) 

 
- 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

- A fost prelungit 2 zile 

 
5. Până la termenul-limită (data 13.06.2022, ora 09:00), au depus oferta 5 ofertanți 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 



3 
 

 administratorii 
1 VMS-Companie SRL         LOTUL 1,3 1006602003242 COVALCIUC 

MARIANA 
2 Aslogistic SRL                 LOTUL 3 1005600057439 HACINA 

ADRIAN 
 

3 Muzic-Prod S.R.L.          LOTUL  4 1004600060401 CARABUT 
VLADISLAV 

4 AliniaArt SRL                 LOTUL   5 1010600033756 Alina Bradu 
  5 BTS PRO SRL                LOTUL     6.7 

 
1008600061565 Alexandr 

SUVOROV 
 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

VMS-
Companie 

SRL          

Aslogistic 
SRL                    

Muzic-Prod 
S.R.L.             

AliniaArt 
SRL                   

BTS 
PRO 
SRL                  

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 
 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
 

7.  (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 

8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 
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INVENTAR 
TEHNOLOGI
C SALA DE 
FESTIVITAT
I(FOTOLII) 
 

LOTUL 1 

VMS-Companie 
SRL          

7494800,00 

 

1 proiect 

+ + 

Cortina scenei 
Lotul 2 

 - - - - 

Dotarea 
mobilier 
biblioteca 

LOTUL 3 

Aslogistic SRL                            
         

135708.10 1 proiect + + 

Dotarea 
mobilier 
biblioteca 

LOTUL 3 

VMS-Companie 
SRL          

219166.67 1 proiect + + 

INVENTAR 
DE 
SONORIZAR
E 

LOTUL 4 

Muzic-Prod S.R.L.                 
        

63370.00 1 proiect + + 

ECHIPAMEN
T 
ANSAMBLU
RI 
POPULARE 

LOTUL 5 

AliniaArt SRL                    
     

83750.00 1 proiect + + 

 
INVENTAR 
SALA DE 
CALCULATO
ARE 

LOTUL 6  

BTS PRO SRL                   
       

141763.05 1 proiect + + 

APARATE 
DE AER 
CONDITION
AT 

LOTUL 7  

BTS PRO SRL                   
      

45120.90 1 proiect + + 

 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 

9. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  Nu sunt 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600794/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600794/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600794/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600794/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600794/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600795/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600796/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600796/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600796/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600796/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600796/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600796/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600797/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600797/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600797/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600797/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600798/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600798/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600798/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600798/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600798/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600799/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600799/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600799/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600799/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600800/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600800/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600800/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600800/
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10. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
       VMS-Companie SRL     Lotul 3        Oferta de pret mai mare  

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru toate loturile         

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplică              
12. Criteriul de atribuire aplicat: 

                  cel mai mic pret; 
 (În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente. 

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Nr.d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1.   
2.   
3.   
4.   

 
14. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

 
15. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 

decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului Denumireaoperat
orului economic 

Cantitateș
iunitate 

de 
măsură 

Prețulunita
r 

(fără TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 



6 
 

 

INVENTAR 
TEHNOLOGIC 
SALA DE 
FESTIVITATI(FOTO
LII) 

LOTUL 1 

 

 

VMS-Companie SRL          

 

1proiect 

 

7494800,0 

 

7494800,00 

 

899 280.00 

Dotarea mobilier 
biblioteca 

 LOTUL 3 

Aslogistic SRL                    

1 proiect 135708.10 

 

 

135708.10 

 

 

162849.72 

INVENTAR DE 
SONORIZARE 

 LOTUL 4 

Muzic-Prod S.R.L.             1 proiect 67370.00 
67370.00 80844.00 

ECHIPAMENT 
ANSAMBLURI 
POPULARE 

      LOTUL 5 

AliniaArt SRL                   1 proiect 83750.00 

83750.00 100500.00 

INVENTAR SALA DE 
CALCULATOARE 

      LOTUL 6 

BTS PRO SRL                   1 proiect 141763.05 
141763.05 170115.66 

APARATE DE AER 
CONDITIONAT 

 
LOTUL7
  

BTS PRO SRL                 1 proiect 45120.90 

45120.90 54145.08 

      

 
16. Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

În temeiul art. art. 71 alin. 1 lit a.             
Argumentare:  _       Cortina scenei   Lotul 2 

Nu a avut loc licitatie pentru ca nu a participat niciun operator economic 

17. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
     VMS-Companie SRL          21.10.2022 RSAP și e-mail 

Aslogistic SRL                    21.10.2022 RSAP și e-mail 
Muzic-Prod S.R.L 21.10.2022 RSAP și e-mail 
AliniaArt SRL                   21.10.2022 RSAP și e-mail 
BTS PRO SRL                 21.10.2022 RSAP și e-mail 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600796/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600796/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600797/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600797/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600798/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600798/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600798/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600799/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600799/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600800/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21063911/lot/11600800/
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(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) 

 
18. 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). 

19. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/ 
Cu 

capital 
mixt/aso

ciere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului 
/acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu

i 
/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

VMS-
Companie 

SRL          

 

Cu 
capital 
autoht

on 

ocds-
b3wdp1-
MD-
166334026
8911 Nr. 42 

31.10.20
22 

391000
00-3 

 

7494800,00 

 

899 280.00 31.12.2022 

Aslogistic SRL                    

Cu 
capital 
autoht

on 

ocds-
b3wdp1-
MD-
166334026
8911 Nr. 43 

31.10.20
22 

391000
00-3 

 

 

135708.10 

 

 

162849.72 

 

 

31.12.2022 

Muzic-Prod  
S.R.L 

Cu 
capital 
autoht

on 

ocds-
b3wdp1-
MD-
166334026
8911 Nr.44 

01.11.20
22 

391000
00-3  

 

 

67370.00 

 

80844.00 

 

31.12.2022 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
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AliniaArt 
SRL                   

Cu 
capital 
autoht

on 

ocds-
b3wdp1-
MD-
166334026
8911 Nr.45 

31.10.20
22 

391000
00-3 

 

 

83750.00 

 

100500.00 

 

31.12.2022 

BTS PRO 
SRL                 

Cu 
capital 
autoht

on 

ocds-
b3wdp1-
MD-
166334026
8911 Nr. 46 

31.10.20
22 

391000
00-3 141763.05 170115.66 31.12.2022 

BTS PRO 
SRL                 

Cu 
capital 
autoht

on 

ocds-
b3wdp1-
MD-
166334026
8911 Nr .47 

31.10.20
22 

391000
00-3 

 

45120.90 

 

54145.08 

 

31.12.2022 

20. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criteria pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? NU 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:       

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □ 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.  

 

  
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:   
  
                _  ALA POSTOLACHI 
 

                         ____________________   
            (Nume, Prenume)                             (Semnătura)   

  
             L.Ș.   

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663340268911
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=39100000-3


1 
 

DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr. 146/22 din 01.11.2022 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hâncești 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md    
TATIANA MARIAN 
tatiana.marian@army.md. 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 
  
Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte specială și accesorii”, pentru necesităţile 
Armatei Naţionale în anul 2022 

Cod CPV 18400000-3 - Îmbrăcăminte specială şi accesorii 
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) 

  
ocds-b3wdp1-MD-1665495485654 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1665495485654?tab=contract-notice 
Data publicării: 11.10.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 772 916,68 

 
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 - 

mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665495485654
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

 
5. Până la termenul-limită (data 19.10.2022, ora 17:30), ofertele au depus 5 (cinci) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Eltaviutex” 1009606005566 Iurii NANI  
2. SRL „Zilant” 1003600031589 Andrei CRAVCENCO  
3. SC „Stegares” & Co 1006600021028 Iulea STEGĂRESCU-SAJINA  
4. SRL „Bemefam” 1015600004467 Ecaterina GODOROJA  
5. SRL „Simcomtex” 1003600040033 Simion MURGOCI  

 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de  
către operatorii economici: 

Denumirea document 

Denumirea operatorului economic 

SR
L 

„E
lta

vi
ut

ex
” 

SR
L 

„Z
ila

nt
” 

SC
 „

St
eg

ar
es

” 
&

 C
o 

SR
L 

„B
em

ef
am

” 

SR
L 

„S
im

co
m

te
x”

 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică 
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform 
documentației standard)  – original, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, conform 
documentației standard) – original, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără 
TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform 
documentației standard) - original eliberat de 
bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 
sau  
2. transfer la contul autorităţii contractante copia 
ordinului de plată cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al Documentului 
Unic de Achiziţii European, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de 
participare  

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa nr.7, conform documentației 
standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei  

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației 
standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 
 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit prezentat prezentat nu a 

prezentat prezentat prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional prezentat prezentat 

nu a 
prezentat prezentat prezentat 
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Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat nu a 
prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, 
identificată prin referire la specificații sau standard relevante prezentat prezentat 

nu a 
prezentat prezentat prezentat 

 
Constatări/Comentarii: 
1. La lotul „Ecusonul de apartenență statală”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către 
ofertantul SRL „Eltaviutex”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, 
documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL 
„Eltaviutex” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de 
către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului 
„Ecusonul de apartenență statală” de la operatorul economic SRL „Eltaviutex”. 
2. La lotul „Centură tactică”, unicul ofertant este SRL „Eltaviutex”. În urma examinării 
documentului justificativ – raportul de încercări, prezentat de către operatorul economic 
menționat pentru lotul „Centură tactică”, s-a constatat că bunul propus nu corespunde 
cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anume: 
- compoziţia fibroasă, strat superior - 100% poliamid, deși conform documentației de atribuire 
s-a solicitat ca compoziţia fibroasă, stratul superior - țesut 100% propilenă. Se propune de a 
respinge oferta operatorului economic SRL „Eltaviutex” pentru lotul „Centură tactică”, ca fiind 
neconformă și achiziționarea lotului menționat în cadrul altei proceduri de achiziție.  
3. La lotul „Servietă de culoare neagră”, unicul ofertant este SRL „Zilant”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către 
operatorul economic SRL „Zilant” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund 
cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, 
reieșind din faptul că, prețul propus este economic avantajos, dar și necesitatea stringentă de 
asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu serviete, se 
propune achiziționarea lotului menționat de la operatorul economic SRL „Zilant”. 
4. La lotul „Pălărie din semilînă de culoare verde-închis”, prețul cel mai scăzut a fost propus de 
către ofertantul SC „Stegares” & Co. Operatorul economic menționat a prezentat mostra pentru 
lotul dat cu mari lacune la aspectul exterior și la prelucrarea tehnologică – mostra nu 
corespunde aspectului exterior modelului de pălărie solicitat de autoritatea contractantă. 
Totodată, operatorul economic nu a prezentat documentele justificative solicitate de autoritatea 
contractantă conform scrisorii nr. 70/1732 din 20.10.2022. Se propune de a respinge oferta 
operatorului economic SC „Stegares” & Co, ca fiind neconformă şi examinarea următoarei 
oferte. Următorul preț pentru lotul „Pălărie din semilînă de culoare verde-închis”, a fost propus 
de către ofertantul SRL „Bemefam”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, 
documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL 
„Bemefam”, pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de 
către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului 
menționat de la operatorul economic SRL „Bemefam”. 
5. La lotul „Cămașă din țesătură combinată de culoare albă cu mâneca scurtă”, unicul ofertant 
este SRL „Simcomtex”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor 
justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL „Simcomtex” pentru 
lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea 
contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieșind din necesitatea stringentă de 
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asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu echipament 
militar, se propune achiziționarea loturilor menționate de la operatorul economic SRL 
„Simcomtex”. 
 

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 

Ecusonul de 
apartenență statală 

SRL „Eltaviutex” 125 000,00 7000 unit + + 

SRL „Bemefam” 136 500,00 Statut „în așteptare Statut „în așteptare 

Centură tactică SRL „Eltaviutex” 278 000,00 2000 unit. + + 

Servietă de culoare 
neagră SRL „Zilant” 81 250,00 250 unit. + + 

Pălărie din semilînă 
de culoare verde-
închis 

SC „Stegares” & Co 120 000,00 
200 unit. 

- - 

SRL „Bemefam” 133 000,00 + + 
Cămașă din țesătură 
combinată de 
culoare albă cu 
mâneca scurtă 

SRL „Simcomtex” 140 000,00 600 unit. + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu  
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a  
solicitat:  

Data 
solicitării Operatorul 

economic Informația solicitată 
Rezumatul 
răspunsului 

operatorului economic 

20.10.2022 

SRL „Eltaviutex” 
Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii și prezentarea documentelor 
justificative. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Zilant” Prezentarea documentelor justificative. A prezentat informațiile 
solicitate 

SC „Stegares” & Co 
Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii și prezentarea documentelor 
justificative. 

Nu a prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Bemefam” Prezentarea documentelor justificative. A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Simcomtex” Prezentarea documentelor justificative. A prezentat informațiile 
solicitate 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SC „Stegares” & Co Oferta neconformă, în baza art. 69 alin. 6, Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice. 

SRL „Eltaviutex” La lotul „Centură tactică” - oferta neconformă, în baza art. 69 
alin. 6, Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice. 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

- Pentru fiecare lot în parte    
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză    
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

-  Preţul cel mai scăzut 
   

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se referă la procedura în cauză                
(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 Nu 
Modificările operate Nu 
 

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) 
Ecusonul de apartenență 
statală 

SRL 
„Eltaviutex” 7000 unit. 17,85 124950,00 149940,00 

Centură tactică - 2000 unit. Va fi achiziționat în cadrul altei 
proceduri de achiziție   

Servietă de culoare neagră SRL „Zilant” 250 unit. 325,00 81 250,00 97500,00 
Pălărie din semilînă de 
culoare verde-închis 

SRL 
„Bemefam” 200 unit. 665,00 133 000,00 159600,00 

Cămașă din țesătură 
combinată de culoare albă 
cu mâneca scurtă 

SRL 
„Simcomtex” 600 unit. 233,33 140 000,00 168000,00 

Suma totală a procedurii de achiziţie  479200,00 575040,00 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  ____-____ 
 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Eltaviutex” 

25.10.2022 prin e-mail 
SRL „Zilant” 

SC „Stegares” & Co 
SRL „Bemefam” 

SRL „Simcomtex” 
(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 □ 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice 

□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, 
inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al 
Codului Civil al Republicii Moldova). 
 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului- 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Eltaviutex” - 14/867 01.11.2022 18423000-7 124950,00 149940,00 23.12.2022 

SRL „Zilant” - 14/868 01.11.2022 18400000-3 81 250,00 97500,00 23.12.2022 

SRL „Bemefam” - 14/869 01.11.2022 18443000-6 133 000,00 159600,00 23.12.2022 

SRL „Simcomtex” - 14/870 01.11.2022 18400000-3 140 000,00 168000,00 23.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheia
t contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

(indicați suma cu TVA) 
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 

 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 
încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 
contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și 
soluționate. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea 
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în 
vigoare. 

 
 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 
 

 
 Sergiu VOINU 

 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale   □ 

Nr.191DS din   24.10.2022                   .    
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 
Localitate mun. Chișinău  
IDNO 1003600015231 
Adresa str. A. Doga 4 
Număr de telefon 022 431 740 
E-mail oficial  furnizor@premierenergy.md 
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Celac Nadejda 

Tipul entității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună) 

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale □ 

 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Licitație deschisă   

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

□  Servicii  

Obiectul achiziției Suportul licentelor 
Cod CPV 72261000-2 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica 
din cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md) 

Nr:  
Link-ul: 
Data publicării: 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

- 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data:12.08.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_63
_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Alte surse: [Buget propriu] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1.492.000 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data 16.09.2022, ora12:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1 BTS PRO SRL 1008600061565 022 870 244 Suvorov Alexandr 
2 ICS RELIABLE SOLUTION 

DISTRIBUTOR SRL 1010600010328 022 210 208 Birsan Vitalie 

3 ICS SOFTLINE 
INTERNATIONAL SRL 1010600019136 022 855047 Daschevici 

Alexandr 
 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii 
economici: 

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
Operator economic 1 Operator economic 2 Operator economic 3 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea 
tehnică Prezentat Prezentat Prezentat 

Propunerea 
financiară Prezentat Prezentat Prezentat 

Garanția pentru 
ofertă (după 
caz) 

- - - 

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Certificatul 
privind lipsa 
sau existenţa 

Prezentat Prezentat Prezentat 
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restanţelor faţă 
de Bugetul 
public naţional 
 Certificatul ce 
atestă achitarea 
contribuţiilor de 
asigurări sociale 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Copia 
licenţelor, 
autorizaţiilor 
care permit 
desfăşurarea 
activităţii sale 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Copia 
Certificatului de 
înregistrare a 
întreprinderii si 
Extrasul din 
Registrul de stat 
al persoanelor 
juridice 
confirmat prin 
semnătura şi 
ştampila 
Ofertantului 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaraţia 
privind 
eligibilitatea 
completata 
(conform  
Anexei Nr.7 al 
Invitaţiei) 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Informația 
Generală 
(conform  
Anexei Nr.8  al 
Invitaţiei) 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Certificat MAF Prezentat Prezentat Prezentat 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Operator economic 
1 

1.763.059,87 460 buc + + 
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Operator economic 
2 

1.914.896,34 + + 

Operator economic 
3 

1.786.184,90 + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

27/09/2022 BTS PRO SRL,  
ICS SOFTLINE 
INTERNATIONAL 
SRL 

A fost solicitata 
concretizarea 
conditiilor de plata 
ofertate. 

Operatorii economici au 
prezentat descifrarea ofertei 
economice si au conformat  
faptul ca conditiile de plata 
ofertate coincid cu cele din 
concurs. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
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13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total, 
pentru 

perioada 
contractuala 

2 ani 
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lot 1 BTS PRO SRL 460 buc. 1.916,37 1.763.059,87 2.115.671,84 
 
Anularea procedurii de achiziție sectorială:  
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

BTS PRO SRL 

04/10/2022 e-mail 
ICS RELIABLE SOLUTION 
DISTRIBUTOR SRL 
ICS SOFTLINE 
INTERNATIONAL SRL 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale ) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în 
sfera de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în 
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 
Republicii Moldova). 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului, 
MDL 

Termen de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

BTS PRO SRL Cu capital 
străin 

4b78922 din 
24.10.2022 

72261000-
2 1.763.059,87 2.115.671,84 2 ani 

 
18. Informația privind achiziții sectoriale durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar 

în cazul în care la procedura de achiziție sectorială au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții durabile (achiziții 
verzi)? (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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 65 alin. (3) al Legii 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că 
în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, 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:  
Doroș Diana,  
Director Resurse  
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.  ___________________________                 
 







DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizitii sectoriale/acordului-cadru

Nr. din Q6,{c &0&&

L Date cu privire la entitatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:III.

Denumirea entititii contractante I.M ,,Regia Transport Electric"
Localitate Mun.Chigindu
IDNO 1003600048486
Adresa Mun.Chisindu, str.M.Dosoftei. I 46
Numir de telefon 022 204 129.022 204 145
Numir de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rtech ish i nau(@gm ai l.com
Adresa de internet rtec.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lutenco Dorina. tel. 022 204 109
Popescu Valentin, tel.022 204 129

Tipul entitdlii contractante si obiectul
principal de activitate
(Dacd este cazul, men[iunea cd
entitatea contractantd este o autoritate
centrald de achiziyie sau cd achiziyia
implicd ori ar putea implica o altd

formd de achizilie comund)

ActivitSlile sectoriale privind domeniul transporturilor

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de prefuri a
Licitalie deschisd Z Altele:

Procedura de achizifie este aplicati sub inciden{a
actului normativ:

Wegea privind achiziliile in sectoarele
energeticii, apei, transporturilor gi
serviciilor postale 7 412020

Obiectul achizitiei Articole de iluminare pentru troleibuze
Cod CPV 34330000-9
Valoarea estimati a achizitiei r 028 400.00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p ort alului guv ern ame ntal www. mt ender. sov. md )

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 644140200618
Link-ul : e-licitatie.md/contract-notice / 32 | | 8

Data publicirii anuntului de particinare Data publicdrii: 06.02.2022 ora 1 1 :40
Data (datele) gi referinfa (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficiat al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi
anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru Bunuri p Servicii n Lucr6ri n
Contractul de achizi{ielacordul-cadru se referi la un
proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

NuE Dar

Sursa de finan(are Buget de stat n
Surse externe n
Alte surse: Surse oroorii

Data deciziei de atribuire a contractului de achizifie/ 05.04.2022



Codul NUTS al locului principal de executa"e a lMDlls
lucrdrilor, in cazul lucririlor, ori codul NUTS al
locului principal de furnizare sau de prestare, in cazul
bunurilor Si serviciilor (pentru achizitii sectoriale

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi(iei inainte gi dupd modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i
amploare a s erv ic iilor)

Achizilionarea articolelor de iluminat pentru troleibuze:
- valoarea toatald a contractului a constituit I 130 400,00;
- s-a executat gi achitat in valoare de 842 400,00 lei:
- total suma rezolutionatd 288 000,00.

vI. Descrierea circumstan{elor care au frcut necesard modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizifie/acordului-cadru)

La data de I 8. I 0 -2022 ,,Amid Auto " SRL a inaintat un demers prin care solicitd revizuirea prefurilor
pentru pozilia Faruri (112.10.30.3711) in cantitate de 100 buc gi pozilia Faruri (112.1030.32tt-6t; in
cantitate de 100 buc, din specificalia anexatd la contractul nr.4l Oin tS.O+.2022, atribtitdrept rezultat a
desfrqurdrii procedurii LD nr. ocds-b3wdpl-MD-f644140200618 din data de 06.02.202), avdnd ca
obiect ,,Articole de iluminare pentru troleibuze". Aqadar, ,,Amid Auto " SRL comunic6 cd din cauza
situaliei exceplionale care se intdmpl6 in fdrile vecine, au avut loc intdrzieri in producere gi majorare de
pret atdt la fabricare cdt ;i la transportarea lor, scumpirea fiind cu 150%.

Prin urmare, analizilnd argumentele descriese, RTEC a emis un raspuns prin care a informat ,,Amid
Auto " SRL, in conformitate cu aft. 82 alin. 2) lit. b) al Legii 7412020, contractele de achizifii pot fi
modificate, frrd otganizarea unei noi proceduri de achizilie, cu condilia cd orice majorare a prelului
contractului nu depSgegte l5Vo din valoarea contractului inilial.

Prin urmare, solicitarea indicatd in demers nu poate fi satisfrcutd de cdtre entitatea contractanta,
deoarece depSgeqte considerabil valoarea estimativd a actului juridic incheiat.

In aceastd ordine de idei, in temeiul pct.7.2lit. a) din contractul menfionat ,,Contractul poatefi reziliat
tn mod unilateral de cdtre Cumpdrdtor tn caz de refuz al Vdnzdtorului de a livra nunil privdzute in
prezentul Contract" ;i art. 920 alin. 2) lit. a) din Codul Civil al RNI ,dacd existd un temei dZ rezoluliune
pentru neexecutare tn privinla unei transe cdreia ti poate fi atribuitd o contraprestalie, creditorul are
dreptul la rezoluyiunea contractului in privinla acelei tranEe (rezoluliune parSiaid)". Astfel, in rezultatul

Tipul modificlrilor Rezolufiune a pafiiald, unilateral[ a contractului
Temeiul juridic Pct.7.2lit. a) din contractul nr.41 din 15.04.2022

,,Contractul poate fi reziliat tn mod unilateral de
cdtre Cumpdrdtor in caz de refuz al Vdnzdtorului
de a livra Bunul prevdzute tn prezentul Contract"

Art.920 alin.2) lit. a) din Codul Civil al RNI ,dacd
existd un temei de rezoluyiune pentru neexecutare
in privinla unei tran;e cdreia ti poate fi atribuitd o
contraprestalie, creditorul are dreptul la
rezoluliunea contractului ln privinla acelei tran$e
(rezoluSiune partiald) ".

Crqterea prefului in urma modificilrii (dupd
caz)
Modificarea anterioarl a contractului de
achizilii sectoriale/acordului-cadru (dupd caz)
Alte informa(ii relevante



modificate, ftrL organizarea unei noi proceduri de achizilie, cu condilia c6 orice majorare a prefului

contractului nu depdgegte l5o/o din valoarea contractului inilial'
Prin urmare, solicitarea indicatd in demers nu poate fi satisfdcutd de cltre entitatea contractantd,

deoarece depigeqte considerabil valoarea estimativd a actului juridic incheiat.

in aceasti ordine de idei, in temeiul pct.7 .2lit. a) din contractul menfionat ,,Conftactul poate fi reziliat

tn mod unilateral de cdtre Cumpdrdtor in caz de refuz al Vdnzdtorului de a livra Bunul prevdzute tn

prezentul Contract" gi art. 920 alin.2) lit. a) din Codul Civil al P*NI ,dacd existd un temei de rezoluliune
'pentru 

neexecutare tn privinla unei tranqe cdreia ii poate.fi atribuitd o contraprestalie, creditorul are
'dreptul 

la rezoluyiunei contrlactului tn privinla acelei tran;e (rezoluliune parliald) ". Astfel, in rezultatul

celor expuse entitatea a decis, de a inilia rezolufiunea unilaterald parliald pentru poziflile menfionate mai

SUS.

Totodat6, se va dispune consultarea pielii de profil pentru poziliile date qi se va parcurge la inilierea

unei noi proceduri, cu revizuirea ulterioari a valorii estimative.

VII. Rezultatele examinirii:

in rezultatul examindrii necesitdlilor de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadrul s-a

decis rezoluliunea unilaterald pa4iala pentru poziliile pozilia Faruri (112.10.30.3711) in cantitate de 100

buc ;i poziliaFaruri (112.1030.3711-01) in cantitate de 100 buc, din specificatia anexati la contractul nr.

41 din 15.04.2022.

Informafia privind achizifii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul tn 
"ori 

lo procedura de achizilie sectoriald aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheial

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

A ge nl ia N ali onald pe ntru S olul ionare a C onte s tasi i lor

e -mai I : conte stat ii@awc. md ; www. ansc. md

Adresa. numirul de telefon,
numirul de fax, adresa de e-mail

gi adresa de internet

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Nr. gi data
acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor
(duod caz)

Firi
TVA

Inclusiv
TVA

Mun.Chi;indu, str. Independenlei 42

ap.20, tel:022025990,
email : amidauto.contabilitat e@gmail
.com

Capitalautohton
26.10.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii durabile (achizilii
verzi)?

(DA/NU)

Valoarea cu TVA a modificirilor din contracU contracte a
lotuluilloturilor 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: .;ri7'?i?.-:F:-

Conducltorul grupului de lucru:

Dorin CIORNiI -/
Q'trume, Prenume)

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceEti, 53; tel
e-mail : bap@tender.gov.md: www.tender. gov.md

2ffi
022-820-703:,

jax: 022-820-6ChiSindu, $tefan
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   X 
de încheiere a acordului-cadru                        □ 

de anulare a procedurii de atribuire        □                 

Nr.02 din 24 octombrie 2022 .  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Hrusova 
Localitate s.Hrusova, rl Criuleni 
IDNO 1007601009989 
Adresa s.Hrusova, rl Criuleni 
Număr de telefon 0248-39236; 0248-39742; 069135484; 069404129 
Număr de fax 0248-39236 
E-mail oficial  primaria.hrusova.91@mail.ru 
Adresa de internet www.primariahrusova.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Pavel Rosca tel.069135484 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri X  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Dotarea cu echipamente, utilaje si mobilier a terenului 
de joaca la Gradinița de copii din com.Hrușova, rl 
Criuleni (inclusiv livrarea și montarea). 

Cod CPV 37535200-9 
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: 21063851 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1663321487956   
Data publicării: 16 septembrie  2022 

Platforma de achiziții publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

Link-ul: 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție X Licitație 
electronică □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; X Alte surse: Fondul Național pentru 
Dezvoltarea Regională și Locală. 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1654100,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt. 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

Data solicitării clarificărilor  --- 
Denumirea operatorului economic --- 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare --- 
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Expunerea succintă a răspunsului  --- 
Data transmiterii --- 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 03.10.2022, ora 15:00), au depus oferta _2_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ”Nova Nivel Grup” S.R.L. 1008600038815 Cîrlan Stepan 
2. ”Power Green” S.R.L.  1021603000887 Dobrioglo Stepan 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”Nova Nivel 
Grup” 
S.R.L. 

”Power 
Green” 
S.R.L. 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat   
Propunereafinanciară prezentat prezentat   
DUAE prezentat prezentat   
Garanția pentru calitatera lucrarilor prezentat prezentat  

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare prezentat prezentat   
Propunerea financiara prezentat prezentat   
Declaratia privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat   
Specificația tehnica (Anexa nr.22) prezentat prezentat   
Specificația de preț (Anexa nr.23) prezentat prezentat   
DECLARATIE privind lista 
principalelor livrari/prestari 
efectuate in ultimii 3 ani de 
activitate (Anexa nr. 12) 

prezentat neprezentat   

Termenul de garanție pentru bunuri  
conform Specificației tehnice (Anexa nr.22) 

prezentat neprezentat   

Certificate / declarații de 
conformitate 

prezentat neprezentat   

Scrisoare de garanție bancară (anexa nr.9) prezentat prezentat   
Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce 
determină excluderea de la procedura de 
atribuire, ce vin în aplicarea art. 19 din Legea 
nr. 131 din 03.07.2015 

prezentat prezentat   

Cifra de afaceri medie anuala in perioada prezentat neprezentat   
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ultimilor 3 ani.  
Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice. 

prezentat prezentat   

Certificat privind lipsa sau existent restantelor la 
bugetul public national 

prezentat prezentat   

Ultimul raport financiar prezentat prezentat   
Lichiditatea generala prezentat prezentat   

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Dotarea cu echipamente, 
utilaje si mobilier a 
terenului de joaca la 
Gradinița de copii din 
com.Hrușova, rl Criuleni 
inclusiv livrarea și 
montarea 

”Nova Nivel 
Grup” S.R.L. 

1693000,00 104 buc + + 

”Power 
Green” S.R.L. 

1694236,56 104 buc + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  Nu sunt 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru un singur lot. 

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: Cel mai mic preț.. 

Preţul cel mai scăzut  X 
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Costul cel mai scăzut  □ 
Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □ 

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Cel mai mic preț.. 

(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) 
Dotarea cu echipamente, 
utilaje si mobilier a terenului 
de joaca la Gradinița de copii 
din com.Hrușova, rl Criuleni 
inclusiv livrarea și montarea 

Nova Nivel 
Grup” S.R.L. 

104 buc  1693000,00 2031600,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  nu 

În temeiul art. 71 alin. ___ lit____.             

Argumentare:   

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Nova Nivel Grup” S.R.L 10.10.2022 prin e-mail la adresa: 
novanivelgrup@gmail.com 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

X 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/acord
ului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/acor

dului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

Nova Nivel 
Grup” S.R.L 

 
31 

21.10.2022 37535200-9 
 

1693000,00 
 

2031600,00 20.12.2023 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

   
Conducatorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Roșca Pavel 




