
 

 

 

 



 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr. 21059296 din 10.10.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire la contractul de achizitie:

Denumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mo$neasa,,
Localitate Mun.Chiqindu
IDNO I 003600 1 s0783
Adresa Mun.ChiEindu, str.N.Testemi{anu, 29
Num[r de telefon 022 403 697
NumIr de fax 022 403 697
E-mail sslurlii@
Adresa de internet wU'lV.SCr.md
Persoana de contact Pavel Slonin a, te1.022403 697

Tipul procedurii de achizitie & Licitalie deschisd
Obiectul achizitiei Necesitdli de reagenli Ei consumabile de

laborator sisteme inchise pentru anul 2022 etapa
II

Cod CPV 33000000-0
Valoarea estimatl a achizitiei 2.075.160,18
Nr. gi link-ul procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
v' y, tt'.tIUe nd e r-.gtn,. nt rlt

Nr: ocds-b3wdpl -MD- I 656654603070
Link:
https: I I achi ziti i. md/ro/public ltender I 2 I 0 59 29 6 I

Data publicirii anun(ului de participare 01.07.2022
Data (datele) ;i referin{a (referin(ele)
publicirilor anterioare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referl
4!ulful respectiv (dtrpd caz)

Tipu I contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri ffi
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Buget CNAM M

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizi{ie

180/22 din 18.07.2022

De4umirea operatorului economic l.Echipamed plus SRL
Nr. Ei data contractului de achizitie/acordului-
cadru l. 06-161122 din 09.08.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului- Inclr-rsiv TVA:



cadru t.196 404,00
Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de executie pe parcursul anului 2022,in termen de 30
de zile de la solicitare

IV. Descrierea achizi{iei inainte ;i dupl modificare:
Echipamed plus SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 2.3 Solulie pentru calibrare 1,200 rnl

cantitatea de 8 flacoane, se propune majorarea cu 1 flacon (ceea ce constituie 15%).
Suma totalS a contractului p6nd la modificare - 196 404,00 lei, suma totald a contractului dupd
majorarea 200 718,00 lei (inclusiv TVA).

V. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesari modificarea:
in legdtur6 cu majorarea numdrului de investigafiilor de laborator se determina necesitatea

majordrii cantitdlilor contractate inilial, astfel incit sd fie asigurate secfiile medicale cu spectru de
investi galii sol icitate.

VI. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de rnodificare a contractului de achizilielacordului-cadru
nt.238122 din 05. 10.2022 a fost incheiat urmdtorul acord privind maj orarea Contractului :

1. Echipamed plus SRL Acord adi{ional Nr. I

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modificlrilor
(dupd caz)

FTTT TVA Inclusiv
TVA

Echipamed plus
SRL

Cu capital
autohton

Acord
aditional
nr. 1

10.10.2022 3 595,0.q_ffi _ 4 134.00
!.Nr

Conducltorul grupului de lucru Alexandru Ferdoh ffi \u./r \'.\

EB

\*i'rr
AgenliaAchiziTii Publice: nnm. chi;indu,;os. Htncesti,53; tel.: 022-820-70j; fax; 022-g20-Dd
e-ruai l: bap@tender. gov.ntd ; wwtu. tender.gov.md
Agenlia Nalionald pentrtr Solulionarea Contestaliilor: til.Lu't. Chi;iniln, bd. $tefan cel 14are ;i Sfdnt, 12,/ et. 4,. tet.;022-820-
6 5 2 ; firx : 02 2 -8 2 0- 6 5 1 ; e -nt ai l : c onte s t ati i (tl,ans c. m d,. vtutu. ans c. rnd



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr. 21044959 din 10.10.2022

Date cu privire la autoritatea contractant5:

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

III. Date cu privire Ia contractul de achizitie:

I)enumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mosneaga"
Localitate Mun.Chigindu
IDNO 10036001 s0783
Adresa Mun.Chipindu, str.N.Testemitanu, 29
Numir de telefon 022 403 697
Numir de fax 022 403 697
E-mail nch i z iti ipub I i c,es cr(a) gm ai l. ccxr
Adresa de internet tvu,w. scr.ntcl
Persoana de contact Pavel S lonin a, tel.022403 697

Tinul nrocedurii de achizitie M Licitatie deschisd
Otriectul achizi{iei Consumabile Ei reagenli de laborator de tip

tnchis pentru anul 2022
Cod CPV 33100000-l
Valoarea estimati a achizitiei 13.365.919,77
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
11' r?l!-. tt',t I € nd er. g7v. t1l d )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 633 5887 6337 7
Link-ul:
https: I I achiziti i. md/rolpublic ltender 121 0 449 59 I

Data publiclrii anuntului de participare 07.10.2021
Data (datele) pi referin(a (referin[ele)
public[rilor anterioare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) Ia care se referl
anun{ul respectiv (dupci caz)

2021/S t6s-432212

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri ffi
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Buget CNAM M

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie

14.12.2021

Denumirea operatorului economic 1. I.M. Becor SRL
2. Biosistem mld SRL
3. SC ,,Denolga Medical" SRL
4. SANMEDICO SRL

Nr. gi data contractului de achizi(ie/acordului-
cadru

l. 06-162121 din 05.01.2022



2. 06-163121 din 30.12.2021

3. 06-164121 din 04.01.2022
4. 06-168121 din 21 .12.2021

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Inclusiv TVA:
1.3 442 420,62
2. 1896 285016
3.3 637 155,48
4. 1 088 640,00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execulie pe parcursul anului 2022,in termen de 30
de zile de la solicitare

IV. Descrierea achizi{iei inainte ;i dupl modificare:
I.M. Becor SRL: S-a contractat pentru lotul nr.7.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T) cantitatea

de 40 seturi, se propune majorarea cu 6 seturi (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 1.22 ISF, Internal Standart Gen2 cantitatea de 8 seturi, se prropune majorarea cu 1

set (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr.16.1 C-Peptide Elecsys E2G 100 cantitatea de 12 seturi. se prropune majorarea cu I

set (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.3 FT4 G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 9 seturi. se prropune majorarea cu 1 set

(ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.4 AFP Elecsys E2G 300 cantitatea de 13 seturi. se prropune rnajorarea cu 1 set

(ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.6 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 7 seturi. se prropune rnajorarea cu

1 set (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.7 CEA Elecsys E2G 300 cantitatea de 12 seturi. se prropune majorarea cu I set

(ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.10 CA 125 G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 8 seturi. se prropune majorarea cu

1 set (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.11 Anti-HBc G2 E,lecsys E2G 300 cantitatea de 15 seturi. se prropune majolarea

cu 2 seturi (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.13 Total PSA Elecsys E2G 300 cantitatea de 14 seturi. se prropune majorarea cu

2 seturi (ceea ce constituie 15%).
Lotulnr. 16.14 Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 20 seturi. se prropune majorarea

cu 3 seturi (ceea ce constituie l5%).
Lotul nr. 16.16 CA 19-9 Elecsys E2G 300 cantitatea de 13 seturi. se prropune majorarea cu 1

set (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.18 HBsAg G2 Elecsys E2G 300 cantitatea de 20 seturi. se prropune majorarea cu

3 seturi (ceea ce constituie l5%).
Lotul nr. 16.56 CleanCell M 2x2 L E,lecsys,cobas e cantitatea de 65 seturi. se

majorarea cu 9 seturi (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.57 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G cantitatea de 35 seturi. se

majorarea cu 5 seturi (ceea ce constituie 15%).
Lotul nr. 16.58 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G cantitatea de 50 seturi. se

majorarea cu 7 seturi (ceea ce constituie 15%).
Suma totalS a corrtractului p6nd la modificare - 3 442 420,62 lei, suma totald a contractului dupd
majorarea 3 603 912,42 lei (inclusiv TVA).

Biosistem mld SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 15.75 CD80 Detergent cantitatea de 20
seturi, se propune majorarea cu 3 seturi (ceea ce constituie 15%).
Suma totalS a contractului pAnd la modificare - 1 896 285,16lei, surna totala a contractului dupd
majorarea 1 907 199,85 lei (inclusiv TVA).

prropune

prropune

prropune



SC ,,Denolga Medical" SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 6.4 Total bilirubin CP cantitatea
de 50 seturi, se propune majorarea cu 7 seturi (ceea ce constituie 15%).

Lotul nr. 6.13 Deproteinizator CP cantitatea de 25 bucl{i, se prropune majorarea cu 2 bucS{i
(ceea ce constituie 15%).

Lotul nr.6.15 Direct bilirubin CP cantitatea de 50 seturi, se prropune majorarea cu 7 seturi
(ceea ce constituie 15%).

Lotul nr. l0.2Lizant unic cantitatea de 38 buclfi, se prropune majorarea cu 5 bucSli (ceea ce
constituie 15%).
Suma totald a contractului pAnd la modificare - 3 637 155,48 lei, suma totald, a contractului dupa
majorarea 3 683 917.52lei (inclusiv TVA).

SANMEDICO SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 11.4 Striptest pentru determinarea
sen-ricantitativd a procalcitoninei in ser, sensibilitatea < 0,5 ngAnl (91,30%), specifitatea 93,5oA,
precisitatea 98,5yo cantitatea de 4000 bucSfi, se prropllne majorarea cu 600 bucdJi (ceea ce constituie
1s%).
Suma totald a contractului pAnd la modificare - I 088 640,00 lei, surna totald a contractului dupa
tnajorarea 1 151 496,00 lei (inclusiv TVA).

V. Descrierea circumstantelor care au ficut necesarl modificarea:
in legdturd cu maiorarea nutndrului de investigaliilor de laborator se determind necesitatea

majorarii cantitdlilor contractate inilial, astfel incit sd fie asigurate secfiile medicale cu spectru de
investi ga!ii sol icitate.

VI. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru
nr.237122 din 05. 10.2022 a fost incheiate urmdtoarele acorduri privind majorarea Cor-rtractului:

1. I.M. Becor SRL Acord adi{ional Nr. 1

2. Biosistem mld SRL Acord adifional Nr.1
3. SC ,,Denolga Medical" SRL Acord adifional Nr. I
4. SANMEDICO SRL Acord aditional Nr.

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Nr. Ei data acordului
adi{ional

Valoarea modificlrilor
(dupd caz)

FTTT TVA Inclusiv
TVA

I.M. Becor SRL Cu capital
autohton

Acord
aditional
nr. 1

t0.10.2022 148 375,20 161 491,80

Biosistem mld SRL Cu capital mixt
Acord
aditional
nr. 1

10.10.2022 9 095,59 t0 914,69

SC ,,Denolga
Medical" SRL

Cu capital
autohton

Acord
aditional
nr. 1

t0.10.2022 38 982,30 46 762.04

SANMEDICO
SRL

Cu capital
autohton

Acord
aditional
nr. 1

10.10.2022 *rrffi [unu ffiq..
''o%ffffi00

c)'-
,i 4l\ -

Conducltorul grupului de lucru: Alexandru Ferdohleb

atg.,,'qi,*t*i.,r,, I[ ]r

ryi;[Ja



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice

Nr. 210471263 din 10.10.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

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

UI. Date cu privire la contractul de achizi(ie:

Denumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mosneaga"
Localitate Mun.Chisindu
IDNO I 0036001 50783
Adresa Mun.Chisindu, str.N.Testemilanu, 29
Numir de telefon 022 403 697
NumIr de fax 022 403 697
E-mail ach iziti ip! [2-Us9ss1@gu41].qan1
Adresa de internet ]!tAlw.tqLmd
Persoana de contact Slonina Pavel, tet.022403 697

Tipul procedurii de achizitie M Licitatie deschisd
Obiectul achizifiei Consumabile qi reagen(i de tip deschis necesare

Departamentului investiga{ii de laborator
pentru anul2022

Cod CPV 33100000-1
Valoarea estimatl a achizitiei 2295 981,68
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din
cqdrul portalului guvernantental
vt tt'tr.!tI en cl c r. cov rud )

Nr: ocds-b3wdp1-MD-l 637324695658
Link-ul:
hltpr,/laSltrztti i;1rd/rolpublic I tender 121 0 47 1 63 I

Data publiclrii anuntului de participare 19.11.2021
Data (datele) qi referinfa (referin{ele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) la care se referl
anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizilie/acordului-cadru Bunuri ffi
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la
un proiect ;i/sau program finan(at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Buget CNAM ffi

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizi{ie

31.0r.2022

Denumirea operatorului economic I. SANMEDICO SRL
2. LifeMed Group SRL



3. ECOCHIMIE SRL

4. GBG-MLD SRL
Nr. gi data contractului de achizitie/acordului-
cadru

1. nr.06-11122 d

2. nr.06-24122 d

3. nr.06-20122 d
4. rr.06-15/22 d

n 17.02.2022
n 11.02.2022
n 15.02.2022
n 17.02.2022

Valoarea contractului de achizi{ielacordului-
cadru

Inclusiv TVA:
1. 266 643,66
2.137825,70
3. 300 193,99
4.1363 608,72

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de execu{ie pe parcursul anului 2022,in decurs de 30
de zile de la solicitare.

IV. Descrierea achizifiei inainte ;i dupl modificare:

SANMEDICO SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 55 Strip-test la troponin I in ser cantitatea
de 2050 strip, se propune majorarea cu 307 stlipuri (ceea ce constituie l5%).
Suma total5 a contractului pAnd la rnodificare - 266 643,66 lei, suma totald, a contractului dupa
majorarea 270 696,06|ei (inclusiv TVA).

LifeMed Group SRL: S-a contractat pentru lotul r-rr. 33 Eprubete vacurnate din PET plastic, cu
eticlreta cu activator de cuagulare, volum 4,5 ml, 13175 mm cantitatea de 120000 buc5fi, se propune
majorarea cu 18000 bucSli (ceea ce constituie 15%).
Suma totald a contractului pAna la modificare - 137 825,70 lei, suma totald a contractului dupa
majorarea 156 682,50lei (inclusiv TVA).

ECOCHIMIE SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 34 Eprubete vacumate din PET plastic,
eticheta larga, capac, cu K3EDTA 3 rnl 13175 mn cantitatea de 65000 bucS{i, se prropune majorarea
cu 9750 bucafi (ceea ce constituie 15%).
Surna totala a contractului pAnd la modificare - 300 193,99 lei, suma totald, a contractului dupd
majorarea 310 312,99lei (inclusiv TVA).

GBG-MLD SRL: S-a contractat pentru lotul nr. 134.2 Test ANA (Anticorpi anti-Nucleari)
cantitatea de 16 seturi, se prropune majorarea cu 2 seturi (ceea ce constituie l5%).
Suma totald a contractului pAnd la modificare - 1 363 608,72Iei, surna totald a contractului dupl
majorarea 1 369 752,72Iei (inclusiv TVA).

V. Descrierea circumstantelor care au flcut necesarl modificarea:

in Iegdturd cu majorarea numdrului de investiga{iilor de laborator se determind necesitatea
majordrii cantitdfilor contractate ini1ia1, astfel incit sa fie asigurate sec{iile medicale cu spectru de
investi gatii solicitate.

VI. Rezultatele examinlrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru
nt.236122 din 05. 10.2022 a fost incheiate urm[toarele acorduri privind maj orarea Contractului:

1. SANMEDICO SRL Acord adi{ional Nr. I
2. LifeMed Group SRL Acord adi(ional Nr.1
3. ECOCHIMIE SRL Acord adi{ional Nr. 1

4. GBG-MLD SRL Acord aditional Nr.

Denumire operator : I Nr. qi data acordului I Valoarea modificirilor
2



economtc Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

aditional (dup6 caz)

FITT TVA Inclusiv
TVA

SANMEDICO
SRL

Cu capital
autohton

Acord
aditional
nr. 1

10.10.2022 3 377,00 4 052,40

LifeMed Group
SRL Cu capital mixt

Acord
aditional
nr. 1

70.10.2022 t7 460,00 18 856,80

ECOCHIMIE SRL Cu capital
autohton

Acord
aditional
nr. .l

10.10.2022 8 482,50 10 179,00

GBG-MLD SRL Cu capital
autohton

Acord
aditional
nr. 1

10.10.2022
.4

5 120,00
ffir=

6144,00

e - m ai I : b a p@)te n d e r. gov. m d ; ww v,. t e n d e r. g oy. m d
lgenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor; n1.ut1. Chi;indu, bd. $tefan cel Al[are ;i Sfdnt, 124 et. l; tet.:022-820-
6 5 2, fax : 02 2 -B 2 0- 6 5 1 ; e -nt ai l : c onte s tat i i@ans c. nt d ; wy,w. ans c. md

Conducltorul grupului de Iucru: Alexandru

Agen|ia AchiziTii Publice: nntn. Chi;iniitt, ;os. Htnce;ti, 53,. tel.: 022-820-78;

a\ f""9" u C,i,
Wksry::ZZ















DARE DB SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cad rч

din 04.10.2022

чirе la autoritatea contractanti:

Lo_calitate
IDNo

mun.chisinau
100з6001 52592

Nчmйr de tele[on
or.Chisinau, str.Aleco Russo l l __
022 44 1 1 85. 022 4з 82 3]

Numir dc: fax 022 44 || 85

E-mail of'icial rail.com

4ЦrщзДliпtеrпеt_
рсrsоапа de contact

_ 
( п utп е, р r ецуцЦ4 фэл,_з:цqл!)

Il. Dаtе_qч_шццсцрrосеdurа de achizitiej
ffiГЙtu" ИLi.itaф'l'ipul procedurii de achizi{ie

Obiectul achiz:iliei Dispozitive medicale ;i consumalrile
tru апчl 2022

Cod СРV 33140000-3
Vаlоаrеа еstiппаtй а achizi(iei
М *,i Пrk*' p."..d,-i(.r" * iпсJiса diп cadrul

р о r I ct l u l u i gt ty (| r п а m е п t ul w у, t,l,. пlt е пdе r, qоу. rп!0

Data (datele) ;i rеfеriп{а (referin{ele) рuЬliсйrilоr
anterioare in .Iurnalul Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectcle) la саrе se rеfеrй
апu п{ul l,e9pecliv t!l!l\s!!:)_

Luсrйri п

Sursa de fiпа.п(аrе

Data deciziei de atrilruire а contractului tle 07,04.2022

achizitie/ асоrdului-саdrч
Tetis lпtеrпа|iопаl Со

|r{r. ;i data contractului de achizi{ie/acordului- Nr:25 ВR 22

cadru __ Dala: 20.04.2022

V:rlоаrеа contractului rle achizilie/acordului-
саdru

Fаrё ТVА: 87 002.07 lei
Inclusiv TVA: 9з 962,23

тсrmеп dc v:rlabilit:rte 31.|2.2022

теrпrеп de executie з|.12.2022

lV. Dat,e сч рriчirе la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

tliрцlцr"g!цqцЦФ -*-

httns ://spital.sf.treime. md

Serviciul Achizilii Publice

4 527 1б],00
ocds-b3wd p'l -М D- 1 64456297 632З
Link: https ://nrtender. gov,md/tenders/ogds-

ЬЗwdрl-МD-
1 6 4 4 5 629 ] бЗ23? tab: contract- not i с е

11.02.2022

Ill. Date cu privire lrr contractul de 1sЦЕЦ./1со.d"'-"Ц",
, Ti""l .rrtr*t"r,ri d. ,*hizitie/acordului-cadru | Вuпuri И Servicii гl

i C""t.*tur с.. acbizi{ic/acordul-cadru se rеfеrй la I 
Nu й Da п

I uп proicct Ei/sau рrоgrаm finan{at din fonduri alc 
I

l ,, j_-_,, r.--]_ллл_л l

NuИ Dап

Buget de stat И Buget CNAM rз

Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: fSirse

I. Date cu
f)епumirеа aurtoritfrtii contracta nte IMSP SCM SfAnta Тrеimе

Adresrt

Denumirea ореrаtоrulчi ес:опоmiс



Modificarea termenului de executare/
livrare/ prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele: IIпdicatil

'Геmеiul iuridi,c Lesea 13l/2015 ort.76 аliп(7) tlct.2
Маiоrаrе:t prtltului in urmа modificйrii (dъtрd caz) 9З 962,23 (mаjоrаrе cu 9,1628 %)

Modificarea апtеriоаrй а contractului de achizitii
nublice/aco rdu lui-cad ru (du,rэ d с tlz)

[Se vor iпdiса toate mtлdфсdrilе operate
апtеriоr $i valoarea acestzra|

Alte infornlatii relevante

V. l)еsсriеrеа achizi{iei inainte qi dчрй modificare:
itlaiпle с!е mocliJicore: Sumп сопlrосtului coпstituie l 025 465, 98 lei са ТVД
Dupti modiJicore: Suпrt сопtrасlului coпstituie 1 |\9 428,2| lei сu ТVД

VI. Descrierea circumstan{elor саrе au ff,cut песеsаrй mоdifiсаrеа:
(se vtlr iпdiса molilleleiarguпteпlel,e modi|icdrii сопtrасtului de achizi|ie/acordului-cadru)
Вuпurilе care fac obiectul coпtractului аu fost acltizitioпate iп coпformitate сu Legea I3I diп
03.07.2015 priviпd acltiziyiile publice, in baza procedurii Licitalie deschisё nr. ocds-b3wdpl-MD-
,l644562976323 din data de 11 .02.2022 pentru апul2022. Contractul cu TETIS INTERNATIONAL
Со а lbst semnat ре 20 aprilie 2022, unde grupul de luсru al IMSP SCM SЙnta Тrеimе,mеп[iопеаzё сй,

livrarea Вuпurilоr se фсtuеаzd de cdtre Vdпzdtоr iп сопdisii lпcoterms 2020 DDP, сu traпsporlul
|'aпzdtorului, iп tеrmеп de 20 zile caleпdaristice diп data plasdrii Ьопului de соmапdd-livrаrе diп
parlea. heпe.|iciarului, ре parcursul апului 2022. Livrarea cu exactitate nu poate fi estimatй.

Modif-rcarea песеsаrй а pervenit din motivul fluxului majorat de pacienli bolnavi unde stocul asigurat
de institulie s-a epuizat, astfel s-a luat decizia de а incheia acord aditional cu operatorul economic Tetis
lnternational Со pentru а пu реrturЬа actul medical gi апumе (seturi pentru cateterizarea venelor ).

l. Rezultatele ехаmiпirii:
irl baza deciziei gгuрului de luсru de rnodificare а colltractului de achizilie/acordului-cadru пr.25 BR 22 din
20.04.22 а fost incheiat acordul adilional privind moiorпrea coпtroctalui de acizitii репtru pozitiile Фоп.f?rm
uпехеi)

Cod СРV Lot
L)еп Lt trri reaL

ь uпurilоr/sеrчir: i i lог
LJnltatca de

пlаStlrа

tl]anti_

tatea

Pt,e1 tlпitаr
(l?,ra'I'VA)

Рrеt uпitаr
(cu ТVА)

suпlа fhгi
,lavA

Suпrа cu
TVA

2 J 5 6 7 в 9

,]ll()()(X)()-l

]j l 00000- l

l _] _-]

Set рспtrч catcterizarea
venei.|ugulare, din
pol iurelarr. radioopac,cu
lungilrrea cateterului 20
ctrt,. ctI cot,tductor nretallc
tip.l rеzistспt la ilrdoiere si
1lxator de securitate. ас cu
valva l 8-20G, Iurrgimea

асшlul 5-7crT. Sеrlпgа,
cablu репtru ЕСGсопtrоl
al poziiiei cateterului ill
vasul magistral. cu пrаrса.j

al lungrmli cateterului,

btrc l5 29tt.4940 з22.3735 4 477.4| 4 835.602tt

l]4

Set репtrLr cateterizarca
vetrei subclavc. l:20спt. ас
| 6- I [lG 8спt.hilumепаl.
diп роliurеtап.
rentglrencontrasl c1,1

l Ltngirrrea catetcrLrltri 20
Ottl.. cu cotrductor metalic
tip .l rezistent la indoiere si
tlхаlог de securitate. ас cu
valva l 6- 1 8G, lungintea
acului 7-9cnr. Seringa, cu
rTarca.j а| |ungirnii

cateterului, (рrеZепtаrе

buc 22 46l 0235 497.9054 l0 l42.52 |0 95з.9l81



nl()Stl-il )

зll0()00()_l lj5

Set репtru cateteriZarea
venei subclave. l:20cnr, ас
l 6- l 8(] 8спl,trilчmепаl,
din poliuretan,
rепtghепсопtrаst сu
lunginrea cateterului 20
сm.. сu сопduсtоr nretalic
tip.l rezistent la indoiere si
t'ixator de securitate. ас cu
valva l6- 18G, Iungimea
acului 7-9cnr.Seringa. cu

mаrсаi al luпgiпii
саtеtеrul u i.

buc l5 544,8240 588.4099 8 l72.зб 8 826. | 488

з] l 00000- | Iзб

jet репlru catetertzarea
ietlei sttbc|ave. |:30сm. ас
l6-18G 8сrп, hilumena|. drn
loI i urеtап. rentghencontra*st
lu lungintea cateterului 30
;m." сч сопduсtоr nletalic
ip.| rezistent la iпdоiеrе si

'ixator de sесuritаtе, ас сu
,,alva l6- | 8G. lungirnea
tcului 7-9crrr, Sеriпgа. cablr,l

rепtru [;СG сопtrоl al
эoziliel саtеtеrului iп vasul
nagistral" сu mаrса.j al
unginlri catetcrului,
)ianletrul cateterului
7F (2,4 mm) (ргеzепtаrс
-поStrа)

buc .15 177.9285 5|6.|628 2l 506.78 2з 227.з25l

]з l 00000- | l]7

ýet репtru cateteriZarea
lenei subclave, l=30спl, ас
l 6- 1 8с 8сm, пlопоlutпепаI,
iirr poliuretan,
,епl,ghепсопtrаst сч
unginrea cateterului 30 сm.,
:u соttduсtоr metalic tip .l
,ezistent la indoiere si
'ixator de securitate. ас cu
ralva l 6- 1 8G. lungimea
lcului 7-9спl. Seringa. cablu
lепtru IjCG сопtrоI al

эсlziiiеi cateterului in vasul
TagistraI. cu пlаrсаi al

ullgilrli i cateterului.
DianletTul cateteruIrri

бF (2.1mпt)

Ьuс 45 l 5,3800 448,6l 04 8 692.10 20 l87.4680

_]з l00000_ 1 l]lt

Set репtru catetcrizarea
renei subclave. |=30спr. ас
l 6- l 8G 8спl.

1uadrolumenal. dirl
loliuretan (densrtatea nu mai
lutin de l) rепtghепсопtrаSt
;u lungimea саtеtегului 30
;nr,. ctt соlrduсtоr nrotalic tip
I rezistent la indoiere si
llxaklr de sесuгitаtе- ас cu
чаlча l 6(i/lбG/l 8G/l 8G.
Jeea се ча preveni oontactul
;u singele ýi trornboentbolia)
lungimea acului 7-9спt.

Sеriпgа. саЬlu pentru ЕСG
эопtrоl (cornpatibil сu
adaptorul existent in Seclle)
al pozilier cateteruIui in
vtrsttl nlagistral. cu пrаrсаj al

lunginrii cateterului.
сопduсtоruI la tlcxie sa пu

fЬrmсzе urrghuri.(e de dorrt

ра tie din пlаtеriаl nitirro|1,

Рiапrеtrrrl саtь,tеrului 8F (2,8

ilrtlt )

Ьuс ll 795.9840 859.6627 8 755.82 9,456 2t]99



зз l 00000- | з9

!;et pclltru cateteriZaretl
venei Subclave. |=30сm, ас
l 6-1 8G 8cnr, trilumепаl, diп
эоl i urеtап, rentghencontrast

lungrntca catetcrLrltri .}0

:nr-_ сu сопduсtоr metalic
:ip J rezistent |а indoiere si
гiхаtоr de securitate, ас сu

valva l 6- l 8G. lLrngintea

acului 7-9спl. Sеriпgа, саЬlu

репtru [;СG control al
poziliei cateterului in vasul

inagrstral, c;u rпаrса.j al

irrrrgirnii catetertIlui,

|)iапlеtruI cateterultli

hF (].4 ,''',,,,,)

Ьuс 28 544.8240 588"4099 l 5 255.07 l б 4?5.4778

|,() l,,\l. 87 002.07 9] 962.23

Dепчmirе 0perator
economic

Nr. ;i data acordului
aditional

Yаlоаrеа mоdifiсйrrilоr (duрй caz)
Firй ТVА Inclusiv ТVА

l'etis International Со 1 04.10,2022 87 002,07 9з 962,2з

Сопduсйtоl,ul grupului de luсru:

Strtr.iescrl Gh
Р rе пuпtс)

; пluп. Chisiпciu, sos. Hiпcesti, 53,,

m d; wttlw. tепdеr. gov, md
t Sоluliопаrеа Coпtesta|iilor; muп. Chisiпdu, bd. $tеfап cel Mare ;i S|tlпt, ]24 et. 4; tel.:022-820-

l, e-пail ; с:опtеslаtii(@апsс.md; w,ww. апsс:.пd
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DARE DE SEAMA
privind modificarea сопtrасtulчi de achizi{ii publice

Nr. 54 din l8.10.2022

I. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritilii contractante lMSP Centrul Nalional de Asisten1' Mledicala
Urgent5 Prespital iceascй

Localitate mun. chisinйu
IDNo l 0 l 5600032824
Adresa muп. Chiýinйu, str. Constantin Vбrпач, lб
Numйr de telefon 02228-62-70
Nчmйr de fax 022 28-65-0|
E-mail oficial cnamup. achiziti i@ambul anta. md
Adresa de iпtеrпеt www.ambulanta.md
реrsоапа de contact
_(!uцr, рrепumе, tеlе/Ьп, e-mail)

Pestereanu Nina, 022025907
cnamup. achizitii @ambulanta. md

II. Date сu privire la procedura de achizilie:

III. I)ate cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizi{ie
Сеrеrеа оfеrtеlог de рrе{uri п
Licitalie deschisб И
Altele: [Iпdica{iJ

obiectul achizitiei Servicii de rераrаrе qi intrelinere а
automobilelor de serviciu

Cod СРV 50 l 00000-6
Vаlоаrеа estimatй а achizitiei 30 8Зз 300.00 йrй TVA
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl www. mtепdеr. gоч. md)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- lбЗ1t702064270
Link : www.mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp l -MD- 1 63 |7 0206427 0

Data publicйrii anuntului de participare Data publiclrii: l 5.09.2021
Data (datele) 9i rеfеriпfа (referin{ele) рчЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurпаlul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectul (proiectele) la саrе se

цеЦеrй апчп{чl respectiv (tluрd caz)

Nu se aplica

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru
Вuпuri л
servicii И
Lucrйri п

Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrf, la
un proiect qi/sau рrоgrаm fiпап{аt din fопdчri ale
Uniunii Ечrорепе

NuИ
Dап

Sursа de fiпап{аrе

Buget de stat п
Buget CNAM И
Buget CNAS l
surse externe п
Alte surse:

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ acordului-cadru Nr. 74 din 15.11.2021

Dепumirеа ореrаtоrului economic ,,Agropiese TGR Gruр" SRL
Nr. qi data contractului de achizi(ie/acordului-
саdru

Nr: 74
Data:22.11.202\

vаlоаrеа contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fйrй ТVА: з2032157.76 lei
Inclusiv ТVА: 38438589.З1 lei



теrmеп de valabilitate з1.12.2022

теrmеп de executie

Сопfоrm necesitaцiIor, in decurs de рАпё |а7 zilede ladata
iпаiпtйrii cerinlei; гераrа{iа capitalё а motorului - пu mai
mult de 2| zi|e calendaristice; rераrаliа capitalё а cutiei de
vitezё, cutie de destribu{ie, рuпtе fatalspate - nu mai mult
de l4 zile calendaristice. Unitatea de trапsроrt se va рrеdа
la rерагаgiе qi se va restitui duрй rераrаЦiе in Stаrе igienicё
satisйcёtoare, iп caz сопtrаr pгestatorul va Supotra
cheltuieli suplimentare

Iv. Date сu privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

V. Descrierea achizi(iei inainte 9i dupi
(Se чоr iпdica паturа ;i amploarea lucrdrilor, паturа qi

modificare:
caп!itcltea sач yaloarea buпttrilor, паturа ;i amploarea serviciilor)

vI. Descrierea circumstan{elor саrе ач fйcut песеsаri modificarea:
in urmа desйqurйrii procedurii de achizilie а fost incheiat contractul пr. 74 diп22.1|.2О2\ cu operatorul

economic "Agropiese TGR Gruр" SRL privind achiziЦionarea serviciilor de rераrаrе qi intrblinere а
automobilelor de serviciu in vаlоаrе de З8438589,3l lei, inclusiv тVА. Din cauza mйririi gradului de uzurй
а parcului auto in lеgйtчrё сu activitatea serviciului de asisten{й medicalй urgепtй in regim NoN-sTop,
рrесum qi а condiliilor de exploatare а autosanitarelor linдnd cont de starea drumurilor, а арйrut necesitatea
de а majora volumul de rераrаlii 9i intre{inere а automobilelor de serviciu. De асееа чаlоаrеа contractul пr.
74 din 22.11.202l se majoreazd сtlЗ453294,40lеi, inclusiv ТVА.

VII. Rezultateleexaminйrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilie пr,74 diп22.||.2021 а
incheiat acordul adilional privind majorarea valorii contractului privind achizilionarea serviciilor

de i intreti obilel

Сопduсitоrul gruрului de luсru:

FORTUNA Anatol

ДgепУiа Дсhizi|ii Publice: muп. Сhiqiпdu, qos. Нiпсеqti, 53; tel.: 022-820-70З;fах: 022-820-728,
е - m а i l : Ь ap@t епdеr. gоv. m d ; www. t е пdе r. gov. m d
А8еп|iа NаУiопаld репtru Solu|ionarea Contestayiilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt, t24 et. 4;Й

fost

Tipul modificirilor

мiсsоrаrеа vaIorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului И
Modificarea tеrmепului de ехесutаrе п
Modificarea tеrmепului de valabilitate п
Rezilierea contractului п
Altele: IIпdicati|

Temeiul juridic Аrt,76 alin. (7) subpct. 2 din Legea пr. l3l/20l5;
Decizia grupului de luсru

Creýte{ea pre{ului iп urmа mоdifiсйrii (dupa caz)
Modificarea апtеriоаrй а сопtrасtului de achizitii
publice/acordului-ca dru (dupd с az )
$!!g.iцfо rma{ii relevante

rе t lпеrе а automobtlelor de servlclu

Dепum irе ореrаtоr есопоmiс iпtrерriпdеrеа: Nr. si data acordului
aditional

vаlоаrеа mоdifiсйrilоr (duрй caz
Firй ТVА lnclusiv ТvА

"Agropiese TGR Grup" SRL Cu capital autohton Nr.01 l8.10.2022 2877745.зз 345з294,40

652; fаt: 022-820-65 l ; e-mail: coпtestatii@aпsc.md; wwty, апsс.md

2



DAIIE DII SЕАIИД
privi nd modilicarea сопl rасtului

cle achizi{ii prublice/acorclu lui-cad ru

obiectul achizitici

III. Datc сu privire la contractul dc archizi 'acordul-cadru:
ripul contractului de achizi{ie/acorclului-catlru

din l8.10.2022

l. _* IЦ1._9gJц_чд9 !а аutoritatea сопtractaпtй:
Dепчпrirеа autoritйtii contrac:tante

Adresa cle internet
реrsоапа de contact
!лцуg.дц!ц9J9J9 e-mail.)

rосеdurа cle achizi

теrmсп de cxecutie--а-

й-Sр SCM Sfa,rta Тlэi,й
mun.chisinau
l 00з600 |52592

OxW
асh izitii. sf. treime @,gmаЦ..оп,
htqls ://spitaЦf.treime. цd
Tatiana Hainilchi

Bunuri М Sеrчiгl; п -Luсrz'Й "NuИ Dап

пСэrеrеа оfеrtеtоr de р*t*ГИLЙ.цil
deschisй пАltеlе: Лlаdiс:аli/ |п,ffi*Й*^-1

lрепtru апul 2022 

--_ 

J3369б500-0 l

-__- 

ll 299 599,00 l

осо ---]
L'n --]

ЬJуdрl-мц l

l 63544864 954|2?tab=contract-notice 
l

Ег
--_]

I

I

l

l

l
l

BunuriM Servicii п LuсrZrriп 
.--l

Nu-r
I

I

l

Bllg --]
Buget CNAS п Sчrsе ехtеrпе п 

l

4]l9 sursе: Дrse propri' l29J -l
I

IrCS 1
м --]

---_J

Data: 2яI1.202I -lм.йffi_---]
з1.12.2022 

lзп -1
-lа fi efectuate:

lм"jffiГui--й
I Modificarea termenului de exectltare/
I liчrаrе/ рrеstаrе п
l тrлл,r;ллл-лл fлffiлhlrl.,;,{л,,лlлl-ili+л+л

Loc:rlitate

lt{umйr de telefon
Numйr de f'ax
E-mail oficial

ll. Datc cu privire Ia
'l'ipul procedurii de achizitie

l)ata (datele) 9i rеfЪr.iп{а (referin{ele) рuЬliсПrТЙ
anteritlare iп JurпаluI Oficial rll Uniunii Еurорепе
privind proicctul (proiectelc) la саrе se rеfеrй
а,цчцtЦ"IýJ,ефу!!цqцgz

vаlоаrеа estimatй а aclrizitiei
Nr. 9i link-ul рrосесlurii (se va iпсtiса aih-oari
р о r t а l u l u i guу е r п аmе п t al wwyy. mt е пdе r. р оч. md )

|)ata publicйrii anuntului cle rrаrtiсiпаrе

contractul de aclrizi{iciactlrdul-cadru se гrэfеr:i й
un proicct ;i/sau рrо!]rаm finanfat din fonduri ale
[Jniunii [iurопепе
Sursa de fiпап{аrе

Data deciziei de atribuire а contractuilui cle

Denunrirea operatoru lui economic
Nr. si drrta сопtrасtului
cadru

de achizi{ie/acordului-

vаIоаrеа contractului
саdrч

de achizi{ielacordului-

теrmеп de valabilitate

pul modificirilor

lDNo
Adresrr

Cod СРV



к.,,ЪГi.й.йriс-tuйi Б
Altele: Гlпdiсаtil

'l'emeiul iuridic I3l/20l5 art.76 аliп(7) pct.2

Ma.iorarea pre{ului jjn urmа nrodificйrii (Q|uрёt caz) l l:i 400,00 lei MD (mаjоrаrе cu 7,75 С,:h

Moclificarea апtеriо:tri а contractului de achizi{ii
nublice/acordului-cad ru (dupa с az)

[Se vor iпdica toale modi|icdrlile ореrulе

aпlerior $i yaloarea aceslora]

Alte informatii rеlечапtе

V. Descrierea achizi{iei inainte 9i dupa modificare:
iпttiпtе de плосIi|iсurе: |lumп coпtrпctttltti coпslituie 1 468 798.80 |ei сu TVA

Dttpti пttlcli|icore: Suпtct сопlrосlului cottstituie 1 582 l98,80 l,ei сu ТVд

vl. Descrierea circumstan(elor саrе ач fйcut песOsiгi modificarea:
(Se t,rlr iпсliса пltlliчеlе/аrguпrcпrеlе nlodфcdrii сопtrасtului de achiziyie/acordului-cadru)

Вuпurilе care fac obiectul сопtrасtului аu fost acllizitioпate tп coпformitate сu Legea l31 с,tiП

03.07.20l5 рriчiпа ac:ltizt{iile publice, in baza procedurii Licitalie deschisй пr. ocds-b3wdpl-MD-
16354486495412 din data de 29.1 о.2о21 pentru апul2О2,2. Contractul cu ICS Diamedix-Inrpex SllL
а fbst semnat ре 29 noiernbrie 2021, urrde grupul de luсru al IMSP SCM Sйnta T'reime,menlioneazй сi,
liуrсп,еа Вuпurilоr se efeclueazt1 tle с:dtrе l/сiпzdtоr iп coпditrii lпсоtеrms 202() DDP, cu trclпs|,lorlul

vапzdlоrului, iп lеrmеп rlе 20 zile caleпdaristice diп daLa plasarii Ьопului de соmапdd-livrаr,е diп

;lcrrlea beпe.ficiarttlui, ,ое parcursul апului 2022.

Modificarea necesa1l a parvenit din motivul fluxului majorat de pacienli bolnavi unde stocul asigurat

сlе institulie s-a epuizat. astfel s-a luat decizia de а irrcheia,acord aditional cu operatorul econornic I,cs

DIлI\4;1DIХ- IMPI1X SRI- per-rtru а пu регturЬа actul medil:al 9i anume (Teste de mйsurаrе compatibile

cr-r RapidPoint 500 (Мrэаsurеmепt Cartridge 750 test)

I. Rezultatelc: examinirii:
iп baza deciziei grr"rpulLri de luсru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadгu пr. 30 din 29.11.2l?2I

а tbst incheiat acordul aclilional privind maiorпrea coпlractltlui de acizitii оепtru цozi|iile, (сопfоrm апехеi I

C]od Cl'V Nr.Lot
[)ctrutnire а

lluпuri lor/scrvi ci i Ior

LJnitatca de
nliisu ri

Calrti-
tatea

Рrе1 uпitаг
(1}rrТVА)

Рrеt unitar
(cu ТVА)

Suma tЪri,

ТVz\
Sumа сч TVA,

1 3 5 б 7 8 9

.] ] 69650()_() l.Reactrvi
de laborator

'Геstе de
пllsurаrе
compatibile cu
RapidPoint
500
r(Меаsuгепrепt
Carlгidge 750
test)

Set 5 2l 000,00 22 680.00 |05 000,00 l |3 400,0с|

()l ,_\l. l 05 000.00 I l з 100.00

Denumire ореrаtоr
economic

Nr. qi data acordului
aditional

Yаlоаrеа modificiirilor (dupi ca;z)

Fйrп ТYА Inclusiv Т!'А
ICS Diamedix - Impex
SRL

l 19.10.2022 l05 000,00 1 l з 400"00

upuluri de lчсru:

Il
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                                                                                                       Model-tip 
 

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

 
Nr.  2     din 24 otombrie 2022 .    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Gimnaziul M.Sadoveanu or.Cupcini 
Localitate Or.Cupcini r-nul Edinet 
IDNO 1013620011775 
Adresa Or.Cupcini str.A.Mateevici,9 
Număr de telefon 024672404 
Număr de fax 24672404 
E-mail valentite@mail.ru 
Adresa de internet valentite@mail.ru 
Persoana de contact Valentina Telesman 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate LP 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri X  Servicii  Lucrări  

Obiectul de achiziție Procurarea autobusului scolar pentru transportarea 
elevilor 

Cod CPV 34100000-8 

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

 

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

 Nr:   
ocds-b3wdp1-MD-1664794084622 

 
Link-ul:   
21064895 
 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:24.10.2022 Ora:15.00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da X    
Data: 
Link-ul: 21064895 
  
 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: 
Link-ul:   
21064895 
 
Data publicării/ 
transmiterii: 

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

Sursa de finanțare Buget de stat □ 
Buget CNAM □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661525860533


Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1083333 
 
 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
Achiziţia nu a avut loc  
  

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

 

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

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

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

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

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data _24.10.2022__, ora_15__:_00__), au fost depuse _0____ 

oferte: 
 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 
   
   
   
                                Achiziţia nu a avut loc 
 
Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 
Denumirea 
operatorilor 
economici 

DUAE oferta Certif de inreg Cert 
FISC 

   

        
        



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

8. Modalitatea de evaluare: 
 

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

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi 

 

 
 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

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

 

 
10. Informația privind ofertele depuse: 

 

Nr. 
lot Denumirea lotului 

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

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 



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

 

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

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

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

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

valori 
Prețul fără TVA /noile 

valori 
   
   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 
valori 

Prețul fără TVA /noile 
valori 

Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

 
11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

 
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 
Lotul 1 1   

2   
n   

Lotul n 1   
2   
n   

 
12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

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

Operatorul economic Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

    
 



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

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

 
Denumirea operatorului 

economic 
Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 

conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 
Lotul 1 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t           

Operatorul economic             
Lotul n 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t 

          

Operatorul economic             
 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
  

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

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. ____ din _s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 
TVA 

Prețul total cu 
TVA 

      

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

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

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

18. În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

19. X 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 



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

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

21. 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 

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

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

24. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

N
r. 
d/
o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termenul 
de 

valabilitate 
a 

contractul
ui 

fără TVA cu TVA 

        

 
25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art.71 alin. 1__ lit _a_.             

Argumentare:  Achiziţia nu a avut loc. Nu a fost depus nicio oferta. 
 
 

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
________Ion Cojocaru                  _____________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 
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9. Ofertan t res

12.

Reevaluarea ofertelor:
itt cazul in care

_ _10. Modalitatea tle evaluare a ofertelor:M Pentr.u fiecare lot
_ *11. Criteriulcle atribuire aplicat:
M Prelul cel mai scdzut qi ."..rpr"aerea specificaliei tehnice

va
Informafia privind factorii dc evaluare aplicafi:

,l uai bu, sau cel mai bun
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v0c

lrro"m-lEioricEit
r t.10.2022

TT: dupd liciralia elecrronicd
t 1.r0.2022 SRL,,Accent

Tehno,,
ofbrtele dupd ricitalia erectroni"o ^_^^.._ . . 

--.-..-.-.-.-.-..-.-.--

so I ic itate 
" 
oiijl?l'll' 

pl'ec u rn q i doc um en te Ie,rrgarorriprin DUAE
,otertetIGiliciririi-ereclronica, docurnenlele

solicirate oo,i*u,orlj'orin
--.-.----.--DUAEDocumentele justificative ohti,ar^-;: .-,e obligatorii prin DUAE

1t.10.2022 Ofertele dupd licitagia electroni", . . 
---.-.-.--.-.-.----.--

soricirare 
"o?ill:ni:u 

precrrm s.i documenrele,lrgarorii prin DUAE
Ofe,te I e- dfia lj c-itatE

electron ica, jr.;;;;;"
sottctlate-obl igatorii prin11.t0.2022

Docuntentele j ustifi catit,e obligatorii prin DUAE j ustifi cative obl igatorii
prin DUAEll.t0.20ll Cor..ta

asentur u i ecor"r..tl'l:[11,:"atribuitd:parlinL

Denumiria oldatoffi Motivu@
SRL,,Tahografl' Ofer.ta,

"quto'tutact conlractantd nu acceptii qfnrrtro- inirr.ri u ,;r;' ;i;,;;i;i ru indeprinestecerinlele de calificare $i seleclie,,. " .-.."..,, ,t

Factorii de evaluare Valoarea din ofertlDenumirea opaatoffi economic l
Punctajul calculat

Denumire I'actorul I

Denurnire factorul n

Iui econorniclDenurnire factoruil
Denurnire fr.toruG

Motivut"ffi
Mo0itclrilelperate



14, in urma examdecis: --- --'E v^4t'|tiniri' evaluirii 
'si comparrrii ofertelor depuse in cadrur procedurii de atribuire s_aAtribuirea contractul ui de achizitie n,hl;^x /^^^,. t , .

15. Informarea o

16. Termenul de

torilor economici des deciziile ului de lucru ntru achizi

Ittuu piiii se realizeazd ft, 
"rrrJ", "

tru incheierea contractului:

()clcctoli tcrnt,tttrl dr,,;;:l;:,:;:i, tt,usrt.1:larL, s,l ,,/Lc.trreulzu n,,ii"):,r,,,,,), ,l:,1 1,,.,,"""t",it" t.tfLULUt triCuJtirotrr/ /(Catcuture,r

Denumirea lotului

Sursi de alimentare de
rezervd (acumulator)

121 le Dublici/cn.,f,1,,I ru:
Denumirea

operatorului economic____-_____
FPC "Y"a', gOa

t-uaql
Cantitate-
gi unitate

de mdsuri
l

20 buc. i

Preful
unitar

(fIrI TVA)
Pre{ul total
(fdrii TVA)

Preful total
(inclusiv

__rvA)
300,00 6 000,00 7 200,00Surstr de utirrrt* Ol-

rezervd (acumulatorl
Su.rr o.=-

alimentare de rezervd
(acu m ulator)

Br*i .on.*iu,,eiilneE-
video

Boxd correxilfurcapffi
video

1 -----.-._-, FpC,,Vec,,SRL 
/

-

Achizitia nu a avut loc 
I

26 buc.

I 00 buc.

850,00 22100,00 26 520,00

Achizifia nu a avut loc 50 buc.
MufI RJ-45 SC "Trinmr^l 3 000 buc.HDD l.Ih SC "Trioma.,, SRil- 0,95 2 850,00

1 ""'uoct-Hi SSp 2a0Gb

1 PSU PCfI RAM DDR]
RA[{ DDRr'
CI)U Fan

_ Anten5 stalie radio-
Acum ulator statie rartin

40 buc.
3 420,00

1679,75 67 150,00SRL "BTS PRO" 5 buc.
80 590,00

SRL,,BTS PRO'
294,00 1470,00

70 buc. 1764,00
457,35 32 074,50 3g 417,4050 buc. 575,10 28 755,00SRL "BTS PRO,,

-

SRL "Accenf Tah-,
l0 buc.

34 506,00
330,00 3 300,00

I 5 buc.
3 960,00

SRL "BTS PRO,;H
SC "Calcrpitar,'SRL
SC "Caterp,tr;" SRa

2s3.33 3 800.00
50 buc

4 560.00
375,65 l8 792,50 22 539,00

I 00 buc. 292,50 28 250,00 33 900,00
I 50 buc 895,00 134 250,00 161 100,00

D.rr.i"* opffiffi
Dafa transmiterii Modalitatea de transmiterelglrErsTRo;

17.10.2022

SRL,'Aca;;TEhil;
FPC "Vd; SRL

lq{qlserl* sRL

In cazul tn .u..
:ii: )i1, 

mica decdt praslrrile p..rarC'r a aft.2at11 (:l.ar Legii,r. i:r ain 3;;it;;;is;filriachiziIiile publice

6 z.l_le ?n c

I]J_igace electronice $r/sau fax I
11 zile t,
3ilg,a9e ,?]sctronice qi/sau fax rIn cazul rr 

"u.
ijl.j*;|1,'-ry jliimare.decarp.uerrir;prevdzutera.arr. 

? dl r:r ar iJeii;i'ii;il'j';rl,T;t1T
plr vrnll achizi gii le publice

11 zile tr .u
TU-!9gce e]gglronice Ei/sau Ax n
16 zi\e n
IJijIoace.91ectronice qi/sau fax n-^-'*"'"'

5

SRL "BTS PRO';-



17. Contractul de achizi
*fqgd4:!ed{u in ch eia t :

20 COP
.2022

",,l,i.#:,,HiIxi:l":lgachizifiipubIicedrrrabiIe.u.n,,,,,,

,_".:Yt*TIi:,ffi ;l;'ill""rllTr;1Hffi }l,5ff*,{f ftj:#xTnT,
, doar in
incheiat

Prin prezento rktre (r(t to.u..y 

-J
controuulunoorrorrilf-.|'o!,"i, grupul de lucru cleclarii ci
nr. r3r din 3 iuti, ,rl?:,:!::rr1 o [ost respectat (excepfinct.r,,r::#":::..!_, .o;ytto* pentru tntcheierea
contrActUlUikontractr_ __--....., s,utrut ae lacru declard ci
nr. t3t ,,, ; ;;;;; i!?r 

intticore-o .fost respecftil (excepfiri:rr,::fr";::r!:r;n:;:,:: .!rn!!, tntcheierea
receptiondrii *ro*,!,7) !j')!!!,.::!izitiite pubtic'; i:;;;'; ci cd in rnz,,t .t-^...-Y:,t1 atin. (il a;;esii::; jii,lt;,i,:;!;,i!,!ru:!'i,iir:iii"x-:i;[i,#;:rt";ruffi xixiti,"*i;

Conducltorul grupului de lucru pentnr achizifii:

(Nume, llrnra,rr4

Denumirea
operatorului

economic

ntreprinclerra-i
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/

Numlnrl
qi data

contractului

Valoarea contractului
Terrnen de

valabilitate al
contractului

SRL "BTS PRO,' I6COP
26.10.2022

IOOOOrr)
ca
C\l
c.)

g4 322,00

2g 100,00

101 196,40 31.12.2022
FPC',y.." g^a I8 COP

26.10.2022 33 520,00 31.12.2022SC "Triomac,, SRL
26:10.2022

31,12.2022capital autohkrn
162 500,00 195 000,00 31.12.2022

Au fost opfi"nf 
" ..it..,. -. t r.r L L r rrcrrr pen t'u achizifii p,, lrli";,t r.atl," (*,,lrlfi IVulou"

g**dl"ll"; ffi il''""" ;;- r;';il,;" criterii deW*
ff:.j,T:

Prin prezen"''!:': de.secrmit, grupur rre rucrr.t pentru uchizirii confirmri corecti,de ochizilie' /ttpt pentru '"'; iorirr, riir^puttdere conlbrnt prevederiror leonte ,ji,!::::. .*tnourdrii procedurii
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DARE DE SEAMĂ  

privind modificarea contractului de achiziții publice privind  

achiziționarea serviciilor de pază fizică pentru anul 2022 

 

Nr. 183/22 din 26.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice 

Localitate mun. Chişinău 

IDNO 1002600024700 

Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 

Număr de telefon 022 504021 

Număr de fax 022 212259 

E-mail oficial asp@asp.gov.md  

Adresa de internet www.asp.gov.md  

Persoana de contact  

(nume, prenume, telefon, e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitaţie deschisă 

Obiectul achiziției Servicii de pază fizică pentru anul 2022 

Cod CPV 79713000-5 

Valoarea estimată a achiziției  7 100 000,00 lei fără TVA 

Nr. și link-ul procedurii (se va indica 

din cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635421364061  

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

MD-1635421364061?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de 

participare 

Data publicării: 28.10.2021 

Data (datele) și referința 

(referințele) publicărilor anterioare 

în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene privind proiectul 

(proiectele) la care se referă anunțul 

respectiv (după caz) 

- 

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

Tipul contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Servicii 

Contractul de achiziție/acordul-

cadru se referă la un proiect și/sau 

program finanțat din fonduri ale 

Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare Surse proprii 

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-1635421364061
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635421364061?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635421364061?tab=contract-notice
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Data deciziei de atribuire a 

contractului de achiziție/ acordului-

cadru 

Nr. 96/22 din 23.02.2022 

 

Denumirea operatorului economic ÎS ”Servicii Pază a MAI” 

Nr. și data contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Nr. 443   

Data: 31.03.2022 

Valoarea contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Fără TVA: 1 119 937,43 

Inclusiv TVA: 1 343 924,92 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execuție 01.04.2022– 31.12.2022 

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

Tipul modificărilor  1. Se majorează suma contractului. 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice și pct. 30, subpct. 11 din 

Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la activitatea grupului de 

lucru în domeniul achizițiilor publice 

Creșterea prețului în urma 

modificării (după caz) 

Valoarea contractului se majorează cu 429,00 lei fără 

TVA, respectiv 514,80 lei cu TVA. 

Modificarea anterioară a 

contractului de achiziții 

publice/acordului-cadru (după caz) 

Anterior nu a fost modificat contractul. 

Alte informații relevante Nu sunt. 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

La data de 31.03.2022 a fost semnat contractul nr. 443 între IP Agenția Servicii Publice 

(ASP) și operatorul economic ÎS ”Servicii Pază a MAI” privind achiziționarea serviciilor de pază 

fizică pentru anul 2022. Valabilitatea contractului este până la data de 31 decembrie 2022.   

Se substituie sintagma din pct. 3.2 al Contractului menționat: ”suma contractului, pentru 

perioada de prestare a serviciilor stipulată la pct. 2.1 constituie: 1 343 924,92 lei (un milion trei 

sute patruzeci și trei mii nouă sute douăzeci și patru lei, 92 bani)” cu sintagma ”1 344 439,72 

lei (un milion trei sute patruzeci și patru mii patru sute treizeci și nouă lei, 72 bani)”.  

În această ordine de idei, se modifică Specificațiile de preț din Anexa nr. 1 și Specificația 

tehnică din Anexa nr. 2 al aceluiași contract, indicând suma totală fără TVA 1 120 366,44  lei, 

iar cu TVA 1 344 439,72 lei.  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Ca urmare a efectuării unor lucrări tehnice neprevăzute, la data de 14 septembrie 2022, a 

fost imposibilă activarea sistemului antiefracție pe timp de noapte.   În scopul securizării 

obiectului, la edificiul Agenției Servicii Publice situat pe adresa mun. Chișinău, str. Armenească, 
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nr.42 B (Serviciul cadastral Chișinău) a fost necesară instalarea unui post de pază fizică pe 

durata nopții (14.09.2022-15.09.2022). Din acest motiv, este necesar să fie operate modificări în 

Contractul nr. 443 din 31.03.2022.  

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis 

încheierea acordului adițional privind următoarele:  

1. Se substituie sintagma din pct. 3.2 al Contractului nr. 443 din 31.03.2022: ”suma 

contractului, pentru perioada de prestare a serviciilor stipulată la pct. 2.1 constituie:                           

1 343 924,92 lei (un milion trei sute patruzeci și trei mii nouă sute douăzeci și patru lei, 92 

bani)” cu sintagma ”1 344 439,72 lei (un milion trei sute patruzeci și patru mii patru sute 

treizeci și nouă lei, 72 bani)”. 

2. Se completează Anexa nr. 1 ”Specificația de preț” al Contractului nr. 443 din 

31.03.2022: 

Nr. 

ord. 

Denumirea 

serviciilor 

Unitatea 

de 

măsură 

(luni) 

Preț unitar 

fără TVA, 

(lei) 

Preț unitar 

cu TVA, 

(lei) 

Suma totală 

fără TVA, 

(lei) 

Suma 

totală cu 

TVA, (lei) 

1 mun. Chișinău , str. 

Armenească 42 B 

(Serviciul cadastral 

Chișinău) 

- 429 514,80 429 514,80 

3. Se completează Anexa nr. 2 ”Specificația tehnică” al Contractului nr. 443 din 

31.03.2022: 

Denumirea serviciilor Specificarea tehnică 

mun. Chișinău , str. 

Armenească 42 B (Serviciul 

cadastral Chișinău)  

Tipul pazei: gardian public Regimul de lucru: 12h.  

Timpul pazei: 14.09.2022, ora 19:00  – 15.09.2022, ora 07:00  

Numărul posturilor – 1 

Vârsta gardianului: până la 63 ani.   

Standard de referință:  ISO 9001:2015 ,,Sistemul de 

management al calității” 

 
Denumire 

operator economic 

Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

ÎS ”Servicii Pază a 

MAI” 

Nr. 1/1147 26.10.2022 
1 120 366,44 1 344 439,72 

 

 

Președintele Grupului  

de lucru pentru achiziții publice                                                                 Gheorghe POJOGA 

 







DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractu lu i de achiziţii publice * 
de încheiere  a acordu lu i-cadru  □
de anulare a procedurii  de atribuire  □

Nr.08 din 26 oc tom brie  2022. 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D enum irea  autorităţii  con tractan te Prim aria  oraşului C auseni
Localitate Oraşul Causeni
ID N O 1007601006151
A dresa Or. Causeni,  str. M eşterul R adu. nr. 3
N u m ă r de telefon 024322233
N u m ă r de fax
E-mail oficial prim aria@ causen i.o rg
A dresa  de internet
Persoana de con tact  (nume, prenum e , telefon, 
e-mail)

G u ran d a  O lga + 3 7 3 6 9 2 1 4 2 7 3

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ipul procedurii de a tr ib u ire  aplicate □C ererea  ofertelor de preţuri * Licitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţii

Procedura de ach iziţie  repetată  (după caz) Nr: 21064481
T ipul obiectului co n tra ctu lu i  de achiziţie/  
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări *

O biectu l achiziţiei E xtinderea  reţelelor de canalizare  din oraşul 
C auseni (Etapa 1) Nr. 09 /2 0 -C E .S U

C od CPV 45200000-9
E xpunerea  m o tivu lu i/tem eiu lu i  privind  
alegerea procedurii  de atr ibu ire  (în cazul 
aplicării altor p roceduri decât licitaţia  
deschisă)
Procedura de a tr ib u ire  (se va indica din cadrul 
portalului guvernam ental 
vi w .  mtender. sov. md)

Nr: 21064481
Link-ul:

ocd s-b 3 w d p  1 - M D - 1664200450386
Data publicăr ii:26 .09 .2022

Platforma de achiziţii  p ub lice  utilizată * achiziţii .m d; □ e-lic ita t ie .m d; □ yptender.m d

Procedura a fost inc lusă  în p lanul de 
achiziţii publice a au torită ţ ii  contractante

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de ach iz iţii  publice publicat:

A n u nţ de intenţie p u b lica t  în B A P  (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnic i şi instru m en te  specifice  de atribuire
(după caz)

□ A cord-cadru  n S is te m  d inam ic  de achiziţie
□ Licitaţie e lec tronică n C a ta lo g  electronic

Sursa  de finanţare * Buget de stat; □ Buget C N A M ; o B uge t  C N A S ; 
□ Surse  externe; n A lte  surse: [Indicaţi]

V aloarea  est im ată  (lei, fă r ă  TVA) 9 377 488,64

mailto:primaria@causeni.org


3. Clarificări privind docum entaţia  de atribuire:

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

Data solicitării c lar if icăr ilor 17.10.2022
D enum irea  op eratoru lu i  econom ic SC ..Genial-A" SRL
E xpunerea  succintă  a so licitării de 
clarificare

Nu se văd docum ente le  încărcate .

Expunerea  succintă  a răspunsu lu i C onfirm area  că do cu m en te le  au fost încărcate doar 
ca sunt ascunse.

Data transm iterii 18.10.2022

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R ezum atul m od if icăr ilor
Publicate în B A P /a lte  m ijloace lor  de  
in form are (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T erm en-lim ită  de d ep u n er e  şi desch idere a 
ofertelor prelungit  (după caz)

[Indicaţi num ărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 13.10.2022. ora 1 5:40), au depus oferta 5 ofertanţi:

Nr. D enum irea  o p eratoru lu i  econom ic 1DNO Asociaţii/
adm inistratorii

1. SC „G en ia l-A "  SRL 1006600042119 A ndre i D ascalescu
2. ..Atar Inter" SR L 1015600010057 Pantelim on Calancea
3. "Polim er G az  C o n d u c te"  S.R.L. 1002600040678 Serghei Cocirla
4. Corn pan i a Termos i stern 1003600117881 A rina Butmalai
5. SC Loremcons SRL 1005600001878 C ristina Gaina

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

Denumire d o cu m en t
D en u m irea  operatorului eco n o m ic

SC 
„Genial- 
A “ SRL.

„A ta r
Inter"
SRL

"Polim er G az 
Conducte" 

S.R.L.

C o m p an ia
T erm o sis tem

SC
Loremcons

SRL
D ocum ente le  ce consti tu ie  oferta 

(Se va consm na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică +
P ropunerea  financiară + -------------------
D U A E + +
Garanţia  pentru ofertă  
(după caz)

+

D ocum ente  de calificare 
Se va consm na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Oferta +
D U A E + +
Scrisoare de garanţie 
(valabila  60 zile)

+

Cerere de partic ipare + +
D eclara ţia  privind va lab il i ta tea  
ofertei
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Scrisoare de garan ţie  bancara +

Declara ţie  priv ind ex p e r ien ţa  
sim ilara

+

D E C L A R A Ţ IE
privind lista princ ipa le lo r lucrări 
executate  în ultimul an de activitate
D E C L A R A Ţ IE
priv ind  dotările spec if ice , utilajul şi 
ech ipam entu l necesa r  pen tru  
îndeplin irea  co resp u n ză to a re  a 
contractului

+

D E C L A R A Ţ IE
privind personalul de specia lita te  
p ropus pentru im p lem en ta rea  
contractului
A V IZ
pentru  partic ipare la licita ţii le  
publice de lucrări din dom en iu l  
construcţiilor si insta la ţi ilo r

+

D evizele de cheltuieli 
(Form ulare le  3, 5. 7)

+

Certifica t de atestare a  dirigintelui 
de şantier

+

Certifica t de la IFS -j-

D E C L A R A Ţ IE  
priv ind confirm area identită ţii 
beneficiarilor efectivi şi 
neîncadrarea aces to ra  în situaţia 
condam nării  pentru  par tic ipa rea  la 
activităţi ale unei o rgan iza ţi i  sau 
grupări criminale, pen tru  corupţie , 
fraudă şi/sau spălare de  bani.

(Informaţia priv ind  denum irea  docum entelor prezen ta te  se va indica în conform itate cu cerinţele din 
docum entaţia de atribuire şi se va consem na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când  documentul a fo s t  p rezen ta t, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

' f i

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denum irea
lotului

D enu m irea
o p eratoru lu i

eco n o m ic

Preţul
ofertei

( tară T V A )*

C antitate  
şi unitate  

de m ăsură

C o resp u n d erea  
cu cer inţe le  de 

calif icare

C orespu n derea  
cu specificaţiile  

tehnice

Reparaţia 
cap ita la  a caii de 
acces  spre casele 
individuale de 
locuit din 
sectorul Valul

SC  ..Genial- 
A "  SRL

8 536 188.64 1 bucata + +

. .A tar Inter" 
SRL

8 710 759.88 1 bucata - -

"P o l im er  G az 
C onducte"  

S.R.L.
8 992 504.96 1 bucata - -
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lui Trai an din 
oraşul Causeni

C o m p an ia
T erm o sis tem

9 235 893.90 1 bucata - -

S C  F orem cons  
SR L

9 875 108.71 1 bucata - -

* In cazul utilizării lic ita ţiei electronice se va indica pre ţu l ofertei fina le
(Informaţia p riv ind  "Corespunderea cu cerinţele de calificare " şi "C orespunderea cu specificaţiile  
tehnice " , se va consem na prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin  ,, - ” în cazul necorespunderii)

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

Data
solicitării

O p e r a to r u l  econom ic In form aţia  solicitată R ezn iatu l răspunsului  
op era to ru lu i  econom ic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D enum irea  o p era to ru lu i  econom ic M otivul respingerii /descalif icării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru  fiecare lot *
Pentru mai m ulte  loturi cu m u la te  □
Pentru toate loturile □
Alte limitări priv ind n u m ăru l  de loturi care pot fi a tr ibu ite  aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justif icarea deciziei d e  a nu atribui contractul pe loturi:_______________ ______ _________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut *
C ostul cel mai scăzu t □
Cel mai bun raport ca li ta te -p re ţ  □
Cel mai bun raport ca li ta te -co s t  □

(In cazul în care în cadru l procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire , se vor
indica toate criteriile de a tribuire aplicate şi denum irea loturilor aferente)

%
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va com pleta pen tru  lo turile  care au fo s t  atribuite în baza criteriilor: cel m ai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calita te-cost)

F actorii  de evaluare V aloarea  din ofertă Punctaju l calculat
D e n u m ire a  operatorului eco n o m ic  1 Total

D enum ire  factorul 1 P o nderea
D enum ire  factorul n Ponderea

D e n u m ire a  operatorului eco n o m ic  n Total
D enum ire  factorul 1 P o nderea
D enum ire  factorul n P onderea

4



13. Reevaluarea ofertelor:

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

M otivul reevaluării o ferte lor
M odificările  operate

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

A tribuirea  contractului de achiz iţie  publică/acordulu i-cadru :

Denumirea
lotului

D en u m irea
opera to ru lu i

eco n o m ic

Cantitate şi 
unitate de 

m ăsură

Preţul unitar 
( ta ră  T V A )

Preţul total 
( tară  T V A )

Preţul total 
(inclusiv

T V A )
Extinderea 
re ţelelor de 
canalizare din 
oraşul Causeni 
(E tapa I) Nr. 
09/20-C E.SU

SC „G en ia l-  
A ” SRL

_  _

1 bucata 8 536 188.64

L  ... ...... ........... .......  . .  .._...... ..

8 536 188.64 10 243 426.37

A nularea  procedurii de  ach iz iţie  publică: 

în tem eiul art. 71 a l i n .  lit _ .

A rgum entare: ______________

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

D enum irea  o p era to ru lu i  
econom ic

Data transm iter ii M od a lita tea  de transm itere

SC „G en ia l-A ” SR L 19 oc to m b rie  2022 e-m ail
„A tar  Inter” SRL 19 o cto m b rie  2022 e-m ail
"Polim er Gaz C onduc te"  S.R.I .. 19 octom b rie  2022 e-m ail
C om  pan ia I ermosi st e m 19 o cto m b rie  2022  

19 octom b rie  2022
e-m ail

SC Porem cons SRL e-m ail

(Informarea operatorilor econom ici implicaţi în procedura  de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru  achiziţii se realizează în conform itate cu prevederile  art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 priv ind  achiziţiile publice)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care v a lo a rea  e s t im ată  a contractului 
este mai mică decât p raguri le  prevăzute  la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din  3 iulie 2015 
privind achiziţiile pub lice

* 6 zile în cazul transm iterii  com unicării  prin 
m ijloace  electronice şi/sau fax
□  11 zile în cazul netransm iter ii  com unicării  
prin m ijloace e lec tronice şi/sau  fax □

In cazul în care  v a loarea  es t im ată  a contractului 
este egală sau mai m a re  decâ t pragurile 
p revăzute  la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind ach iz iţi i le  publice

□  11 zile în cazul transm iterii  com unicării  prin 
m ijloace electronice şi/sau fax □
□  16 zile în cazul netransm iter ii  comunicării 
prin m ijloace elec tronice  şi/sau fax □
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(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea term enelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 priv ind  achiziţiile publice, inclusiv a term enelor de aşteptare, se efectuează în conform itate cu 
prevederile TITLULUI IV C a p ito lu l I (Calcularea Termenului) al Codului C ivil 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 
/acordul ui- 

cadru

fără TVA inclusiv TVA

SC
..Genial

-A '’
SRI.

Cu capital 
au toh ton

280
26.10.20

22 452 0 0 0 0 0 -9 8 536 188.64 10 243 426.37 31.12.2023

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fo s t aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru  lot/loturi pentru care au fo s t aplicate criterii de durabilHale):

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 fo s t respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 priv in d  achiziţiile publice ), precum  şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau  
recepţionăm  rapoartelor de monitorizare, aceastea au fo s t  examinate şi soluţionate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

f f o ip iiJ  ______
J  (Nume. Prenume)



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului de achizitii publice

Nr.1 din 26.'10.2022

rivire la autoritatea contractanta:
Denumirea autoritilii сопtrасtапtе lMSP lnstitutul de Medicina Urgentа

Localitate muп.сhisiпаu
lDN0 1003600152606
Аdrеsа str,Toma СiоrЬё, '1

NчmЁr de telefon l fal 022-250-704 / 250-809

E-mail oficial achizitj @urqenta md

Аdrеsа de internet Www,urqenta,md

РоБоапа de contac1 {лumе, рrепumе, telefon, е-mаil) Serviciul achizitii pUblice

ll. Date сч rivire la rocedura de achizitie:
Tipul procedurii de achizitie Licita!ie deSchiSa

Obiectul achizitiei Reactive ýi consumabile de laborator 1 (2022)

Cod СРV зз600000_6
valoarea estimata а achizitiei 10 и5 233 MDL

Nr: ocds-b3wdp'l-M D- 1 63791438473З / 2'l047631
Nr. 9i link-ul procedUrii

Link-ul: httpsJ/mlendel.qov,md/tendeБ/ocdý-b3wdD1 -MD-1 63791 4З847ЭЗ?tаЬ"сопtGсl-поiiсе

Data publicёrii anuntului do paЁiciia]e Data publicaгii: 26 поч 2021, 14:53
Data ýi rofбrinta pU blic6 rilol а ntorioal. [п J!malul oricial al UE
piivind proioctulla care ýе вfOlё anunlulr9spoctiv rdupa caz)

Nu este cazul

lll. Date cu рriчirе la сопtгасtчl de achizi е/асоrdчl-саdгч:
Tipul contractului de achizitie Bunuri

contractul dg achizitie so rofora la чп proieбt gi'sau
program fiпапlаt din fonduri ale UE

Nu

sursa de finantare Buget de stat lýUrse рюрr'
Data deGiziei de atribuire а contractului de achizitie 03-02,2022
Dепumirеа opeгatorului есопоmiс Весоr Diamedix lmpex profilabdiaqnostic sanmedico
Nr. l data contIactului de achizilie 176 l 18.02.2022 178l 18.02.2022 185 l 22,02,2022 186 l 18.а2.2022

fira TvA: 981 478,40 2 556 625,00 иб 250,00 1 379 060,00vаlоаrеа contractului de achizitie
inc|. TvA: 1 096 173,32 2 855 155,08 375 055,20 1 535 041,20

теrmеп de valabilitate 31 .122022
Теrmеп de executie La comanda, dUрё necesitёlj, lп 24 оrе

lV. Date cu rivire la modificirile necesare а fi efectuate:

. DeSCrierea aChiZitiei inainte S,i dUPi mOdifiCare: (ýе vorindica паfuй ýiamploaвa lucЁllolberviciilor, паlurа ýicaлtita{ea sau valoarca ьuлuгilоr)v
1

Tipul modificЁrilor Majorarea valorii contractului

Temeiuljuridic
Legea рriчiпd achizi{iile pUblice пr.131/15 art.76 alin.(7) pct,2) lit.a),b) / Pct.12.3 al
contractului de achizilie,

cresterea pretuluiin urma modilicЁrii lciupё caz) рrеtul unitar nu se mоdifiсё
Modificaвa antorioaЁ а contracfuluide achiritiipuЫЪo (duрё cai)

Alte informatii rеlеyапtе

Сопtrасtul пr,176 din 18,02,2022 SRL KBeconl se ma reaza cU

jý8

15] Маrcа] СЕ Tpul rеа9ефl0 ch]d Ambalaj so с И 
'lасоп

2?5

162
'62 С5г alel а9lФlт. sп.р!осd D,a9loý0. ъа9е,,I kJ Flе
ofu фlФпаrc nтnoфlizabib )

Macq СЕ Diаqпофс rcageou3 ф 3037,50

]68 168 Rопф|е cu aпljbioliE lп cafuse 1 RonфlecUalýuoфeincfffuý_Beпzylpеiicilin(lй) 5 ] 67 ]t0

]68 !68, лопdеlе сч апlitьiф п cafus. 6, Rondde cU altjмфe ln сrfuýе _ С€фrltп(Зtп!) 200 09

]68 168 попdеlе cU antibblice п саlцsе ] 1фц

]68 168 попdее cU апfЬЬliсе п caluse 8, Пonde]e cu афЬiофе in саdчýё . ceiobir,e(Фm9) 6 ?00 88

]68 168 Rondele сч апfЬюliсе п ciluse 1 1 Rо.фl€ ctr апliЬio!се iп саtБе , ФЪzidiпЕ{30iц) 6 200 88

168 Rопфф сч апfмiй rn саiчý€ 13 Rфd.Ъ cu апl'ЬФф0 iп саilФ _ СеЪрiп{ЗO!в) ]67ф

2008815 Rфdёъ сц алtjЬоliф п сrtýэ - |lrф.нп0 ois)

l7. Rопфъ сч алtЬФlil л crtE - МаioФ€iеФ{lфФ) 5 167ф,60 16з Rопф]е с0 афЬ,оtсе п сrfuФ

6 20088

20088r68 168 Ronde]e cu antыoljce lп cлUse 20 Rondele cu anljbюtco iп cafuse АлikФiп(3orпо)

16740,a8 168 Rопd€]е с0 афыофе iп crfuýe

5 107ф

1 096173 32 ] 12491851

,i8

l. Date сч

151 [Ъdiц de t апsроrt ýOпаl цоid &nba 4 so с lat iеоп 22 259,25

| 7, Яопфlе cu antbot e lп сfftJs€ _ cetr.o,d€(30ln9)

5

16i Rппdпi. .U айыпtiс.lп.rfu* 18 Rondelo cU anlibDtce in сыt@, С+пl*пЬiп(30mФ

6

23 RопфЬ сч апiЬDliсе п cafus€ - Епilrоfiуtй(l ft,!)

2,| Ron{tele сц апliьýjое iп catýe - 

^zit)firn{l 
rTrs)



168 Roпdebcu апiDDtсе п cat]E 29 Rопфь cu афtiофе in catJse vancomycna(5m€) 107,40]08

108 168 Rопdе]есч anlibLoфe п caluýe З0 Rопdее cLr апtЫофв in ca,t]ýe.L пею d(l0m9) 5 167,40

]68 168. Rondele cU апtЬDliсе п cauýe 31. Rondele сц апбыофе in catjse .

Ttnretrolr]firsuliadЕtloxazoie(1 2s23 75)
5 167,,10

168 168 Rondels сч ant biotce п сп!ý 32, Rопdеlе с0 апьЫоМ in canuse . Nоrrоrтiп(l0mФ ý 200,88

]08 16! Rо.фь cU апiЬiоtсе iп саlчЁ З3 Rо.фl€ cU ап(jtfuфе in c*t]se ciproioracin(5nr!) 5 167,40

]68 1ýЕ. Ronde€ сц anlioiotce п crt]* 5

]68 1ф. Rоофъ сч апfыdjсе m сrfuýе 35 Rо.фь сц афtьfсе iп саме Moxi]loraina(rnФ 5 ]6710

]68 1ф. Rопфlе сч апtoiофе iп catrýe ,1rl, Roodeh сч mбМijcе in citБe - NltоirзлЬl.{1ц}пq) 100,,и

2. Сопtгасtчl пг.l7В din 1В,02,2022 SRL KDiamedix lm )Se oreaza cu]

] 888 ]0

1 лт сР lFсс А1 1А01627 . с{i.ts р€пtro ýýt Сqiф фвзlе' + ibra- crlificrl ф
9onaonrilrt d. lt mdrcato.ф п.dпi, Сrlifiф( ф TB.Diat t..rrctYrtli,
Сеффаd сопфilо. ф 

'апýf.(ft 
caý.G ф€сlfiс] оdqiпdа baтodd cU еФепl' progi ýi

cqlpalibii сч апJ zaы! Репtа С,{00 репt! deErrfinrea daпnainot,anstcлei .Яп

ý.{фlдпr. чпвпа Slab] ]lфа ,!ag..ful! ре ф.dtj adiz*. d i нм ф фljzae р€
brd nu md оФп ф 70 !le, sзч оапа lэ с!оsцЕ.. пmiulц ф ЕзЕ фс]тrе in klt

]с]1]
1] 1. АлdiЁiоi chiпie c]inica

:88Е 0r]
111 MdiЁbr сhiпit clinta

2 AST СР lFСС А]lА016а - ceiinF pentu Est С€dф Ёп€rd€'.iфв" С!ф_ýdф!!
Dа!щtц!с!дýtЁýtdД!i&_IцaittЁ!Urldiцщiсqtlъфlфпщiik ф
tл5рdlr6 СБ.E spccitlc' oli$nda batodal сч l.Феф plФd ý соdрфЫП cu

ап*.rсl Penra с4Ф р€пfU ффпiпа.а ýpai.rlrrinota,sвлei diл gф]ýlпa
uмa,sвыltaEa reФent uip€ ф.dulлal,иmiJlu ý фrпЕп ф ч]'lizr€ р€ фrd пц п'
0иiп ф 70 

'€ 
3аu оýla i. мlsФriеi пчпЁUlUi ф фsь фсlа"аф in klt

];]1]

22 2043360]11
1]1 Mdizalor сhiпф clili.}

3,дl'+tпilаt фdаСРEPsGi лllА0162Е -Сýlфpent! Est c&inle 9€?,€.dе'*
Ncla"@!
Сыliiсаill фпd(jilФ ф Еrпs9о.i*., Са.€ фе.ifсз йrginala baTodaЁ сч Еаýеф р.ф.ii ti
cafipatDili сч апвlrчы!] Рбпt. С400 репtч d€ЕпliiJЁа aiilaza diп s.r/рlыф чпъпa
sйt itaEa lsagsniuld ре ф.dчl зndi2aioruld i Е@п ф йliae рэ Dord пц п' рФп de
70 zile, sau обпa la со.БOпlаеа num}UlOi ф Еsф d.9draE iп kl

955.801] 1. Алаlizаtоl chifiie clini.a

5 lФшliо. СР Brcin .reý.l G..еп 
^1 

1А0] бН . Ссiф р€пtч фst Се.iпF ФrerJеt +

NoB' С.dпсiф Сэпiirt п.d.ltЁDduc&rфn ctd, cdn.ndo Tn.ýiailt .
r...{vulul. c€n icaful с!лфilоl ф tаБропзi€, c€rt]!.a ф Ь рмшаш ingingi, саsеЁ
specilca Фgiпda brEodala с1J Езq€п| р!фi li с!с,раýыli cu аiziь.Ul А8х Репfа 1ф
pontu фвпimва dbonin l dп 3.f/piýIna цmа,a ýtabiliъEa ,Bag€ntJloi ре фldчl
. ап!фпlчi 9i Еmп de Utlizffё ре фrd - 70 d€, sal рапа la сопýuпаЕа лфhrчi de

]11

25 607500]1]
1]1 An.lL2a.. с hiпе .lm . 

'

6 Proleiпs btaa сР в urct Аl l А01932 , сеiпЕ р€пп] Est Сфits qinelale'+ мъ"
c.dnclr d. СопЫt б th l. prodlcalol d. oacfigi. С€.!frсlt ф Tn..bilii.t l
rerctvulul c€.lificad сопфilо. ф tалýропr.о, caýel' ф€dfiсa originala Ьасфаlа cu

.е ааепti рФрr]i ýi сопrоф Dili cu anali.atoru Penta с,4!0 репtч фЕmiоrф proGine] фta]e

dm ýефlаýmа 0mапа stаt ]]ъtsз ЕаOепlчl0i ре фd чl analizatorului р lеппеп de ФlizaЕ ре
йrd пч md ouljn ф 70 rilo, sau 0апа la сOпýчпlаеа num&Ului,

30 8 424 00111
111 Ana zatorchmie. псА

7 cleain ш СР Jane/A]kdllм Pic(aE А1 lA01933 , c€ljnlo peitu ie9t сеiпF ýenerale' +

Nota', c.tttficrt d. Соilоmlиt d. l. p.odOclt . С0 lэ.cliй, СфtТфt d. Тшфirйt l
re.cdvolul, Сефfiсачl соМ tilo. ф tапsропаg caýeu 9р€с]fсa ong паla brtodaЁ cu

.ефепt рФрr]i 9i coпroaljbili cu апаlizаiом Репtа С4!0 репt! dеЕrmiпаез crcajnine din

п]фlаýmд чпъпа Stabl йфа l!фепfulu ф bФdul апа zalDrulOi i Ercn ф йl].ag ре
ыrd пц md рOlп de /0 zile, sau pana la consumтea numa1llu] ф Еýф фdааЪ iп kil

]5 477900]11

Е UФa сР GLOH 
^11А01041 

сеiпЕфпЕч Eýl Сыiф 9епёrаlе'+ Nota- cэ.tfic&d0
co,nonili.t ф Ь p.oducat . d. п.cnvi, crtfi..t ф T,.!.biFl!t . r..clivului,
ce.tfcalul фпd filФ ф tansФ(tre, Саý.В sр€.fiса о.]giпаlё оатфаф cu @фепf рlфlii li
coпpatbili сч апа .abfo] Penta С4{0 репtU фъ.ппfrеа Ureei din ýе.фlлпЁ Umапа,

Sвыliiаъа l.афпfuloi ре ЬФd( aпJizatorului ýl в]твп ф йjl].ae ре фф пч п' рч|п de
/ ) дlе saL раф la co..Jпщa nuФrvlLi

11 3 з69 60111
] ] 1, мd zabr сhiпiе dtna'

9 Glшza СР Glч.оzоlnаЕ' АllАOlф0 -С€.iпFрпtUEgt Сfiiф 9епеdе'+ Noia"

9.ittcn ф СопlопiЕф d. h .юdocato. ф п.сtй, cdtfi.lt d. T !ýii:t l
мфWlчi, c€niraU сопфilо. ф 

'алфоlвв 
Сбсu 9ресiiФ сiФпаl bnodata cu

.еаOепi доолi ý cofipaljbili cu anali.atя Репtа Сlф фпtU фЕ,rпiпrеа qlucozei din

}фlаýпa 0пвм sъь ]йфа (еФепfulu ре мФl апdЕфrчl0] i фrпЕп de Фlizre ре
ыrd пU ma ц4п ф i0 .ь, sбч рa.a la сопýчmаеа Nгп*Ulчi ф фsф dedтaE lп klt

l]] 111 Mdi.aы сhiпф фпiя

1 ) Рrcвпа чппаа Пroqdы Ed Аl l А01642 - Сglф pentu ie9t С€пф 9еп€.dе' * llola*
qdпсi ф coпlofiir.t .h h оФd!GaЬ. !h roctvi. crtfic.t ф Tnrýli.t а
Ф.сtччlчi, С€ruфаful с.пфilо. ф tалфойr cceii sр€сlfф Фiqпd' Ьасфаia с0
Gф€пlj рrфлi i сolтффi cu andfatDnl Penta сaф pentu фЕпi.аеа рФвеi din

ч.пa чпlаa sъ!kвt9а ааФпt чi ф фrdчl лdizаt Ulчi i Еmсп ф uliliae рэ ф.d лч

trа 0фп de 70 !ф * Dtм la сопýчmаеа пцпrllчi de ЕýЬ фdааЕ in и

з07 20

]]l 111 м 2ф. сhiпiе сlпaа

1l вilfoым фtda сРmА Аl lА016З9, Сяi.ts р€пt0 llst СgiпF geвde'+ Мъ-
Q.fi.tl d. Сопlоmfi.t ф ! оФdlcat . .t oatvi. СrliiФt d. Тr..Лftп. .
Ф.с!wlцl, фФПсам со.фiп ф йа.9Фвl СБ.dl фФiliсa фginda ЬефаВ cU

ЕФеф рФрпi i сФрФЬi cu andi.aм/ Репtа сlф р€пtU фЕпiпай ыlifut пс йdе
d п sфD ап' чпв.а staЫliф. сфёпФli ф ф.dd andiEtonlu] ý Е@п ф фliч @ р€
цr.d пU пa 0фп ф 70 пЬ ýз{ 0фa la сопsчпlr.з пrn Ulli ф ЕýЕ d€с]rаъ iп Et

15

Tl1
111 Алаi2аы сhhф clina'

20 D€рmвппе сР лl lд01754 _ сепф Ф,в-dе'+ llotr- СФ&']b!фш,&]!
оlФсф. С€Фiс' ф Taýлiilihl Сбfi сопdiЯd ф йпsсо{t е. cgtficat ф la
рФali&l inliilc.i S.iUl ф ýФ. ф тdа! ффd, чесfiс, dеýjпзi рi ч пЕпЕ.афh
!lфа . andizatnlui фп,фФЁ .Uýrй Репtв С4ф Ц пaсtЕвЕ сапе€ ф фrdý.*l€.
а4 at Ui фпdоlt sa id.lt lIФ ý€t) рrjп сiЫва Ьатоdцtчi sal сфlru 0R iпт,iпй ре
с,rlъ ф рmdшaы {сопhrп .мý 17, 1Е la odinul Ms 374 din ф,05 11)

3 l 520 00

]]1
111 

^пrizitт 
сhifi* cllnic'

2r СUvЕПЕs SEGiiEMý Аl l АOlЕ91 . cuw de чпaа tфýпЁ sp€cifce dupa volum р
Ьпф р.пtч ana!.atodl ý.liiачtяiвi ф Ыосhitfi€ Рефа 1ф фФпзt фпtU I€асýi

сПп,iс! i пЬUа.ё. 540О Ь,rýа (150112 chiuwb) Сqtfсd ф СопfoпПаЕ ф la
oodlt}a S.<rli.a!'ile cфditilo. d. djýtUaЕё duo' ьЬýaЕ,

4] 200 00

112
1] 2, Anaizabr Mпablog]c

HoRlBA

2 Whмill, lL 1210Ф6022. сэiф pent! фýt сgiф Фпеldе'+ Mia" с..йса ф
сопfuпitаЕ d. la o.oducali. ф е-l'и caljfcai ф тrёаliilаь а rcrl'W|ui оеФфаtI
сопdфlоl ф tanýponae &nbdaid sипdп pent! фrаt Яелtч оп9йаl, Фесfiс
0]nrpфbil сч апэl .d!ol Yшizбп н5{0, Фstп.i pentv ефа inala tъ diнib tрй ф dilф
а бчпЕl0. ф pmoa ре фldul andi?at{ulli. den nala р€пt! пчпйаеа iп md свс 9i
0 ЕЕ, пяýLfаеэ НЬ Сm€iа ф фrФs.апе.Ul Фдrаtlчi hemab]ogic tebuie sa iфпь'i.ё
ýсМ pno cilii€a baEodUlui sru фddчi QR iпp.iм ре .чlЪ dб .atre рrcdцсаЬr (Фпlоm
апr€i17,18la Фdin( Ms Зi{ din 05 05,20]4)

6 23 762,16

113

1 YumilепGРТ q4 12x4mL. Сеl]пFрепfч test cenrrF qenelale'+ Nota" S.tde
(Tlrv olqinali фесйс эпа zaФiu]uide heпrostaza Yчmizеп G200/G.400 dеstпаtOепtч
ф|tеmпаiеа umpulu, | асtчф] p'otonbno,dupa Qчtk din р агiа 0mапаý] calc0 аеа NR.

cgrflrcal dJ сопlоmиtе de |а prcducaФl de rеасl'й сtФfiсаt de Trasab tate а rcactvu ui

2 ,808 00

11]
!1з Алd ам hепюýtаzа ноRlвА
YUm]Dп G200/G401

2

2 Yomizen G P I 5, 5х5 п]t lЁf, 1З00036З38 _ СеiпЕ Dепt! l€ý! cel пF 9епе.ае'+ NoB"
ý.1 d0 loacljv ol]0 nali, sps. fci analizat 0 ui мпоýlяа . YOfiizen G2фi G100, dе9й al

ц]пtч dеФmiпаФа tfФч]чi 9i асtiйфi доtоhhпеi dupa 00Lck diп рlýmа чпйпа ýi
cih ulтea NR сёпfiса de conhrrnitab ф la дod ucaior de eтtvi c€.tfic а1 de Trлabilitaъ
а Gmivu чi cen]fErfu сопdфilс de trапфэпr!, cert'бcai рr]йпd ]пstчiФ ingin€i

3 294 00

285515508 3 0ф 535,1,1

2

5

И. Rondeь cU anjlotce iп саtБе - Lа/офх*iп(5л9) l ьr.

I

I

lt1 Ал.йlffсhiпЁсlrcа l

ачýпаt.а рsпtа С{7 
l

1 13, Алаi.аb. hёпвslаzа ноRlв^
Yчпirеп G2Ф/G4Ф



1 13. Ma]zaш hеmоslал HORl&q
Yчmпап G200/Grl06

7 Сuчё de lnica lohsinl' рёпt! leacti ф coaqulae i mаsolа.€ 1ф0 Ьчс/ý€t . Счч€ de
unica fdоýпЁ, фесfiсе dфа юlцm ý fuma репflr амlizаЬп] ýemiaJbma de Пеmоstа2ё

Yчпizеп G2O0G400, destnale pentU rеф de соаgчые ýi masurae, cerlifca ф 13728,00]13

3. Conhactul пr,lВ5 din 22.02,2022 SRL KPгofilabdia nostic> se mа rеаzа cu:

128
128,1. Дпаlizаtоr automat Fiпеспге FИ Metel Plus,

1,Test rapid cantitativ cTrl/cK-MB/Myo FlА Ь!с 37 519,20 375 055,20 412 514,40

4. Conhactul пr.lВб din 1В,02.2022 SRL кSапmеdiсоя se ma оrеаzа cu

VI. Dеsсriеrеа circumstanlelor care аu facut ПеСеsаrа modificarea: (Se чог]пdiса mоtiчеlе/агgчmепtеlе mod ilicarii contracttrlui de achizilie)

Epuizarea stocului de rеаgеп[i репtru investigalii urgente ýi microbiologice iп legatura cu сrеýtеrеа considerabila а

volumului de investiga{ii, in scopul арrочiziопйrii insituliei cu rеаgеп{ii песеsагi рАпё Ia finele anului, este necesitatea
achizilionёrii suplimentare а poziliilor sus mеп!iопаtе,
Vll, Rezultatele ехаmiпirii:
in temeiul сеlоr relatate, Grupul de lчсrч

А HOTARAT:
'iп 

rezultatul ехаmiпёrii песеsitёtilоr de modificare а сопtrасtеlоr de achizitie s-a decis lпсhеiеrеа асогdurilоr adi(ionale

172в,00 1 535 041,20 1 536 769,20141 141, Analizator чfiлаr5еmiаUtоmаt Mission lJ120 srлаrt UrinalysS Reagent ýtripý 8N - 100 buc/ýet

riчiпd achiz iопаrеа kReactive i consumabile de laborator '| > du а cum urmeaza

ll лa

Pregedintele grupului de lucru: э
d

Mihail Сiосапч

l
о

Agen!ia Achizitii Publicei mUп,chiýinaU, ýоý, Hinceýti 53; telefon| 022t20-703; fax i 022-820-728;

e_ma il: bao@tendei,oov,п]d: webi !ш/w 1епdецо!цd

Аgепliа Nаliопаlб pentru Sololionarea coлteýtaliil0r mчп,СhiýiпЁч, bd,ýte{an cel Маге ýiSfant 124 et.4;

telefoni 022€20-652; fax| 022{20$5]; e-rnail: contestatii@ansc md; web| щдщФý!дЕ

valoarea modil]cbilo. (duрё caz)lntroprindoвa Сч capital: autohton l mixt /

rýосiorе l ýtаiп

1 l 26,10,2022 + 26 615,50 + 28 745,19SRL (BecOD capital autohton

capital Stгёiп 1 l 26]0.2022 + 129 
,107,00 + 145 380,36SRL ( Diamedix lmpex)

SRL <Рrоfi labdiaqnostic) capital autohton 1 l 26.10.2022 + 34 740,00 + 37 519,20
+ 1 728,00SRL (Sanmedico} Capital autohton 1 l 26 10 2о22 + 1 600,00

_)

180

ýel 8

opeгаbl есопоmiс ll.. / data AcordulOi aditional
tart TvA incl. TvA
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DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

l
тчr. У din 18.10.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractantl:

бепurltЙ autoriti{ii contractante
s, Izvoare, r. Floresti
100760l008443
s, Izvoare, r. Flоrеsti
069984024Numйr de telefon

Numir de fax

Adresa de internet

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Йcitatie deschis1urii de atribuire aplicate
Nr: nu este

рrосесurа deachizi@
@actului de nchizi{ie/

асоrdulчi-саdru асГЙtirrаЙа Luсririlоr de eficien11

.n.rg.ti"a in cadrul clidirii gimnaziului din s,Obiectul achiziliei

@achizitiilePublicelui privind

uйi.r." procedurii de_ atribuir2 0п,.:,:!!
apБcdrii altor proceduri decdt licitalia

рqds:h_З}ry_dLl:

M,D_ l66300?ý2ý!Jli dica diп cadrul

р or tаlu lu i glл, е пlаm епt al уу ly w, m le псl е r, gt l у, rп el )

u l : htl в" х/l"а.qЬiч.!!ц

achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizi{ii

publice а autoritf,{ii contractante
blice publicat:

bP (dupd caz)

Teh"tcý t.st"ume"te speci{ice de аtriЬuirе ýБЙ?Йmiс ае achizilie

de stat;
sursa de fiпап
ValЙ;Бttmati (ei, fird ТVД) 5 l40 095.00

q
Рrimlriа s. Izvoare, r. Floresti



Data solicitйrii clarifi сirilоr |З sс;pt2OZ2

Dепumirеа operatorului
economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii
de clarificare

Buna ziuaI Publicati Caietul de sarcini!!!!!!

Ехрuпеrеа suссiпtй а
risрuпsuIui

in lista lotului sшrrt publicato toatc documentele atribuite

Data transmiterii lб sept 2022,

Data solicitirii clarificirilor l3 sept 2022

Dепumirеа ореrаtоrului
есопоmiс
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii
de clarificare

Anunt incomplg

Ехрuпеrеа succinti а
risпuпsului

in lista lottrlui

Data transmiterii lб sept 2022

Data solicitirii clarificirilor l3 sept 2022

Dепumirеа ореrаtоrului
economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii
de clarificare

in anunt ati solicitat Еlссtriсап autorizat, саrе estg necosarul acestuia
raportate la lucrarile dvs din caiot de sarcini? Caiet sarcini intrebari:

Poz.22 се fel de pavai de 22сm grosime?? Ьоrdurа пч ча fi montata??

Poz.l9 derrsitatca la vata? Grosinroa osts de lO0mrn?? Poz33 cste

modificata.. prezentati ча rugarn formular desfasurat а caietului de

sarcini. Multumim

Ехрuпеrеа succinti а
risрuпsului

in lista lotulrri cste plasat caictul de sarcini,

Data transmiterii lб sept 2022

Data solicitйrii clarifi cirilor 18 scpt 2022

Dепumirеа ореrаtоrului
economic
Ехрuпеrел succinti а solicitirii
de clarificare

In anunt ati solicitat Elcctrican ачtоrizаt, саrе este песеsаrчl accstцia
rароrtаtе la luсrаrilе dvs din caiet de sarcini? Caiet sarcini iпtrеЬаri:

Poz.22 се fel de pavai de 22cm grosinrc?? bordura пч va fi montata??

Poz.19 densitatea la vata'l Grosimea este de 100mm?? Poz33 este

modificata.. prezentati va rugаm fоrmчlаr desfasurat а caietului de

sarcirri. Multцr,Tim

Ехрuпеrеа succintй а
rйsрuпsului

а fbst exclusa certificat electгician autorizat

Data transmiterii l9 sept 2022

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

4. Modificiri ореrаtе iп documenta{ia de atribuire: пu este

5. Рiпi la termenul-Iimitй (,data 03.10.2022, оrа 10.00), au depus oferta 3 ofertan{i:

у,

2
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Gаrапliе а obiectului + +

scrisori de rесоmапdаrе + + +

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de rеsursе
сrеditаrе sau alte miiloace fiпапсiаrе

+ + +

standarde de asigurare а oalitalii (ISO 900l) + +

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа

ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Suma ofeЁei
(Iаrа TVA)*

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Corespunderea
сu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

achizi{ionarea
Luсrlrilоr de
eficienll energetice
in cadrul cl6dirii
gimnaziului din s.

Izvoare r. Floreqti

SRL Atractiv
Invest

4 423 43l,|7 Сопfоrm
devizului
de
cheltuieli

+ +

SRL а
bianca&vladt
rans

4 432tl8,97
+ +

SRL
cLEMANTlN 4 464 909,18

+ +

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu сеriпtеIе solicitate:

8. Репtrч elucidarea uпоr neclariti{i sau confirmarea uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
cu cerin{ele stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de
scizut) s-a ýolicitat: пu este

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа ореrаtоrului economic Motivul reýpingerii/descalificйrii
SRL bianca&vladtгans Pret mаrе
SRL CLEMANTIN Pret mаrе

10. Modalitatea de evaluare а оfеrtеlоr:

Pentru un singur lot

11,. Сritеriul de atribuire aplicat:

Pre{ulcel mai scazut

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

13. Rеечаluаrеа ofertelor: пu este

14. iп чrmn ехаmiпiri, evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrul рrосеdurii de
аtriЬuirе s-a deciý:

Atribuirea contractului de achizilie publicё:
Grupul de lucru а hоtЁrit de а accepta оfеrtа рrорusе de SRL Atractiv Invest, pentru

indeplinirea Luсrёrilоr de eficienll energeticl in cadrul clEdirii gimnaziului din s. Izvoare r.

FloreEti, operatorul numit economic ciqtigltor а рrорus 1а concurs рrеlul cel mai scizut 9i
documentalia prezentati in platforma achizilii.md coincide anunlului de рагtiсiраrе publicat de
autoritatea contractant1,

е{
ъ



Dепчmiгеа lotului Denumirea
operatorului

есопоmiс

Cantitate gi
цпitаtе de
mйsчri

suma total
(fйrй ТVА)

sчmа total
(inclusiv ТVА)

achizi{ionarea
luсrlrilоr de еfiсiепlё
energetica iп cadrul
clбdirii gimnaziului din
s. Izvoare r. Floreqti

SRL Atractiv
Invest

Сопfоrm
devizului de
cheltuieli

423 431,17 5308117.40

Dепumirеа ореrаtоrului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Atractiv Invest Nr. 22 din 0бt0.2022 SIд RSдР, e-mail
SRL bianca&vladtrans Nr. 22 din 06.10.2022 SIд RSдР, e-mail
SRL CLEMANTIN Nr. 22 din 0б.10.2022 мА ждL e-mail

Апulаrеа рrосеdчrii de achizilie publicё: nu este

15.Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрulчi de luсru репtrч achizi{ii,

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) i/U

16. Теrmепul de aýteptare репtru incheierea сопtrасtului:

17. Сопtrасtчl de achйi{ielacordul-cadru incheiat:

In cazul in саrе valoarea estimat1 а contractului
este mai micб decit pragurile prevёzute la art.2
alin (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

п l l zile in cazul пеtrапsmitегiiJББпiсагii
рriп mijloace еlесtгопiсе gi/sau fax п

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
ацtоhtоп/
Сч capital

mixuasociere/
Cu capital

stйin

Nчmirч|
si data

сопtrасtцlчi
Cod СРV

yаlоаrеа сопtrаФчlчi

Теrmеп de
valabilitate

al
contractuIui

fйrй ТYА inclusiv ТvА

SRL Atractiv
Invest

Cu capital
autohton

25
18.10.2022 4520000-9

1423131,17 5308117.40
з1,12.2023

Au fost aplicate criterii репtru achizilii pubtice durabile (achizilii
veгzi)? (Dд/NU)

vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА diп сопtrасt/ сопtrасtе а
lotuluilloturilor pentru саrе аu fost apIicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdicayi sumа cu ТТД)

Tt

{
l

5



hiп prezenta dare d3 seayii, grupul cle lucru declard cd tеrmепul de agteptare репtrч lпсhеiеrеа а,сопtrасtului/сопtrасtеIоr indicate alost r9spectyt (ехсерtапd cazurile prevdуtte'ai ап. з2 аliп. (З) al Legii *
пr, 131 diп 3 iulie 2015 priviПd ochiziyiile- publice ), РrеСUm q_i сd ii ,oar-t iupuoerii conteMayiiloi {uil"recep|ioпiirii rapoarlelor de mопitоrizаrе, aceastea ач joM ежаmiпаtе st sotiytonate.

hiп рrе4епtа dare de seamd, grupul de lucru peпtru achizi|ii сопftrmi| corectitudiпea desfdsurilrii plocedurii
de achiфlie,tapt репtru care poartd rdsрuпdеrе соп|оrm pieveclerilor legale iп vijoare.

a
Сопdчсйtоrul gnrpului de lчсru pentru achizilii:

(Numе, Рrепumе)

6

codul Срv aI lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii
de durabiIitate:

criteriul de atribuire репtru lotuuloturile репtгч care аu fost
aplicate criterii de durabilitate: Pre|ul cel mai scйzut а



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 4 din 31 octombrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Elena Samoila-Lungu, 022 822 237, e-mail: 
elena.samoila-lungu@bnm.md  

 
II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de asigurare voluntară de sănătate a 

personalului 
Cod CPV 66512210-7 
Valoarea estimată a achiziției  955 800,00 MDL fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653387683032 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057024/lot/
11575867/ 

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

Nr: n/a 
Linkul: n/a 

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

Tipul contractului de achiziție/acord-cadru Bunuri □    Servicii �    Lucrări □ 

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

Nu �   Da □ 

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

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

13.07.2022 

Denumirea operatorului economic CA DONARIS VIENNA INSURANCE 
GROUP SA 

Nr. și data contractului de achiziții Nr.24/168/2022-LD  
Data: 16.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 955 800,00 MDL 
Inclusiv TVA: 955 800,00 MDL 

Termen de valabilitate 15.08.2023 
Termen de execuție 15.08.2023 

 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  □ 



  

  

2 

Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezilierea contractului  □ 
Altele: � 

Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, art.76 alin.(7) pct.2); 
Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind 
activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

Nu 

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

Da 

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde 
cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice la art. 76 alin.(7) punct 4): 
„(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-
cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție publică, în următoarele 
situații: 
4) atunci când modificările, indiferent de valoarea 
lor, nu sunt substanţiale”. 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
În Anexa nr.3 din Contractul de achiziționare a serviciilor de asigurare voluntară de sănătate a personalului, 
„Lista persoanele asigurate” poziția nr.52 se exclude și se include poziție nouă cu numărul 165. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Anularea unei polițe de asigurare a angajatului eliberat din funcție și emiterea unei polițe noi de asigurare, 
pentru un alt angajat care a solicitat asigurare medicală facultativă. 

VII. Rezultatele examinării: 
În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 
alin.(7) pct.4) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional 
privind modificarea contractului nr.24/168/2022-LD din 16 august 2022 de achiziționare prin procedura de 
licitație deschisă a serviciilor de asigurare voluntară de sănătate a personalului, încheiat între Banca 
Națională a Moldovei și operatorul economic CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA. 

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 

CA DONARIS 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP SA 

Întreprinderea cu 
capital autohton 

3 

28.10.2022 
 

(recepționat acord 
semnat de contraparte 

31.10.2022) 

- - 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
Arcadie ALBUL 

(semnat electronic) 

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



DARE DE SBAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr.l/22 din 03.11.2022
Date cu privire la autoritatea contractantl

Denumirea entititii contractante Primaria c. Svetlii
Localitate c.Svetlii. UTA Gasauzia

IDN(T r 00760 r 00433 1

Adresa str.Lenin. 39

NumIr de telefon 029862238
Numir de fax 029862236
E-mail oficial pri m ar i a-svet I i y(Eyandex. ru

Adresa de internet
Persoana de contact
(n un rc, prenume, lelefbn, eenail)

Basarab Anna
0612054t3

2, Date cu nrivire la procedura de atribu re:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi (lucrdri)
Procetlura de achizifie Nr. ocds-b3wdp 1-MD- 166539105217 4

Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-catl ru

Lucrlri

Obiectul achizi{iei Pa6oru ro ycrpoftcrBy rporyapa u roAxoAoB Bo ABopbr
r.r3 6pycqarr<ra 40 MM no yr. farapr.rHa, c. Cner,roe,
b:l,2m,L-282 m

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
uplicdrii altor proceduri decat licitayicr
deschisti)

orreHoqHafl crouMocrb 3aKynKH He flpeBbrrxaer 2 000 000 reea

-4rr pa6or.

Procedura cle atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernomental
w)L v. n il_eJt dglg) v, n L!.)

Nr: ocds-b3wdpl MD-l 62254587047 I

Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1665391052174
Data publicdrii: I 0. I 0.2022

Platlbrrn:r de achizi{ii publice utilizatl achizitii.md
Anun! dc intenfie prublicat in BLP (clupd

c(1z)

Data:l 4.10.2022

Linl<-ul:
https://tender.gov.md/ro/systern/fi leslbapl2)l4lbap nr 8 I 4.pdf

Te hnici qi instrumcnte specilice de
:rtribuire
dunit cuz)

Sursa de linan{are Buget local

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 275 690 lei

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

4. Modific[ri operate in documentafia de atribuire:
(Se va etct itt c'a:ul in core au fosl operute mocli

/Ss la c()tttplctu itt t'tt:trl in care au ftt.st solic'itutt,c' ,i,

Data solicitlrii clariliclrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
f_11UlSIge ryqqgl[ a rispunsului
Data transmiterii

Il.ezu matul modilic:i rilor
pndicali sursa ulilizatd ;i data puhlicdriilPublicate in BAI'/altc mijloacelor de informare



Termen-limiti de depunere qi deschitlere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul de zileJ

1. PinI la termenul-limitl d'att24 octornbrie ora 1l:00 oferta 2 o

5.
6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de citre

torii mlcl:

Asocia(ii/
administratorii

Denumirea operatorului economic

r0r9603000620 l'arales VasiliVASTAR.SERV SRL
I 0036 r 0002698 Tulus DmitriLIAICUL SRL

econo
Denumire docunrent Denumirea operatorului economic

VASTAR-SERV SRL LIAICUL SRL
Documentele ce constituie oferta

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

Propunerea tehrrica + +

Propunerea financiard +- +

DUAE + +

Garanf ia pentru of.ertd
(dupd caz)

+ +

Se

Documente de calificare
va consmnq prin: prezentot, neprezentat, nu corespunde

Nr.
d/o

Documentele solicitate qi alte condifii, cerin(e
obligatorii

Den u rn i rea ofertant/candidat

VASTAR-SERV SRI, LIAICUL SRL
I DUAE prezental prezentat
2 Dovada inregistrarii persoanei juridice, in

conformitate cu prevederile legale din tara in
care r.tfertanlul este stqbilit

prezentat prezentat

3 Dev i:trl tte cheltuiel i prezental prezental
4 O./brta prezental prezentat
-t Gurunlie pentrlt of ertu (Garanlie bancard ) 0,5

'% ldrd TVA
prezenlal prezentat

6 Graficul de executare a lucrarilor prezental plqery!0!
7 Declqratie de neincadrare in situalii ce

determina exltrderea de la procedura de

alribuire, ce vin in aplicarea qrt. l8 din Legea
nr,l3ldin03.07.20l5

prezental prezent0t

I Declaratie privind c:onduit etica si neimplicarea
in practice Jiatduloase si de corupere

prezentat prezenlot

9 l; o rm u I aru I i nJb r rn at iv des pr e oJb r t an t prezental prezentat

10 Dec I ar al i e pr iv ind o b I igat i i I e contractual e fat a
de alti beneJiciari

prezentat prezentat

1t Experienta similara prezentat prezentat
t2 Demonstrareo accesului la utilajele,

instalaliile Si/sau echipamentele lehnice
inclicute de

autorilaleq conlrqclanld, pe cqre
uceasla le considerd necesare pentru

indeplinirea
contractului ce urmeazd a /i atribuit

prezentat prezenlat

Nr. IDNO

I
2

2



l) Demonstrarea accesului la personalul necesar
penlru indeplinirea corespunzatoare a

obiectului contractului ce urmeazd aJi atribuit
(personalul

de specialitate care vu qvea un rol esenlial
in i ndep I i n i r ea aces tui a)

prezental prezentat

14 Certificatul de atestare tehnico-profesionald a
dirigintelui de Santier pentrufiecare tip de

lucrare de speciqlitate

prezental prezentat

t5 Lista subcontractantilor si partea/parlile din
conlract care sunt_illeplinite de catr

prezenlat prezenlal

16 I nfct r m a t i a p r iv i nd as oc i e r e a prezental prezentat
17 Avizul al lnspectiei de Stat in Conslructii prezental prezentat

18 Cuzier Judiciar prezentat ntat
19 Certificat privind lip.sa sou existenla reslanlelor

la bugetul public nalional
prezental prezentat

20 Raportul Financiar prezental prezental

2l G ara n l ia pe nt u lucrdr ile execul ate prezental prezenl0l
22 (.'onfirmareo ti:itci pe suntier emis de catre

LiLt ta/ic'iur
prezental prezentqt

./) Garantia de buna executie (operator economic
desemnat castigator)

prezentat prezentat

Certificat al Sistemului de Management a
sanatatii s i securitqtii ocupationale

prezental neprezentilt

25 Certificat al Sistemului de Management a
calitutii

prezental neprezantul

26 Certificat ql Sistemului de Management de
mediu

prezental neprezent0t

27 C ert iJic atul p er s oa n e i r esp ons ab i I e p entru
securitatea sdndtdlii

prezentat prezenlqt

(Informayia privind denumirea documentelor prezentote se va indica in conformitate cu cerin;ele din
documenta{ia de uf ibuire qi se va consen?na prin: prezenlal, neprezental, nu corespuncle (in cazul ciind
documentul ctJo,sl prezentql, dar nu corespundecerinlelor de calificure)1

* In cazul utiliziirii lic'itayiei electronice se va indica pre{ul oferteifinale
(lnforrualia privind "Clorespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu speciJicaliile tehnice" ,

se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

. Informatia rrrivind corespunderea ofertelor cu ceri solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(lErI TVA)*

Cantitate qi

unitate tle
misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Pa6orsr rto
ycrpoficrBy
rporyapa u

rroAxoAoB Bo

ABOpbr Lr3

6pycuarxra 40
MM rro yn.
farapuua, c.

Caerroe,
b:1,2m, L-282
m

VASTAR-SERV
SRL

266 732.49
MDL

+ + +

LIAICUL SRL

299 132
MDL

+ + +-



g. pentru elucidarea unor neclaritd(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofe rtei cu

cerin{ele stabilite in documenta(ia tle atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormat de scizut) s-a

solicitat:
0pe ratorul economic

9. Ol'ertantii resninsi/descali
Denumirea ope ratorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

I-IAICUL SRt, ocpepma otltt{'lottettQ G c6tl:Jll c' ttttcoxttit 4ettoit
cttltt'pnot.

10. Modalitate:r de evaluare a ofertelor:
Ps-rttlq Lrur-!1gul1q!

I l. Criteriul tle alribuire aplicat:
Plgtu l_cl,lluai n tlzrlt

tiniirut in cure in c,trclrul proceelurii tle atriLtuire sutrt upliccttc ntai nrulte criterii cle ettribuire, se Yor indica

tocfie criteriile cle ulribuire aplicate ;i clenumireu lolurilor t('crenle)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicali:
(Se t,a cornplct'ct prrtry loturile care aufost ulribuite in baza criteriilor; cel rnai bun ruporl calitate-pre| sou c'el

(Se va completa in t'u:ul in care o 'le au g\_t !99!!! u9!9J9_p9ul_
Vtoti*it t""nal ulrii,r?..t*l,ot

14. in urma examinlri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

cal

Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Informa{ia solicitat[

mai bun itule-cost

l'nctorii de evaluare Valoarea clin oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorrrl I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofcrtelor:

Atnburrea Ul ac ll lzltre ru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitale

tle
misuri

Pre{ul unitar
(fIr[ TVA)

Pre(ul tot:rl
(fnr[ TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Pa6oru uo
ycrpofrcrBy
rporyapa pI

[oAxoAoB BO

ABOpbr Ir3

6pycuarrcu 40
MM rro yJr.

l'arapuHa, c.

Cret,roe,
b:l,ZmoL-282

m

VASTAR-
SI]RV SRL

I buc. 266 732,41)

MDL
266 732,49

MDL
20 078,99

MDL

Anularea procedurii de achizilie public6:
in terneiul art. 7l alin. lit

Datir
solicitlrii



Argumentare:
15. Informr ratorilor

(InJbrmarea operatorilor economici implicali in procedura
pentru achizi{ii se realizeazd tn conformitate cu prevederile
achiziliile publice)

de atribuire despre deciziile
art. 3l al Legii nr. l3l din 3

grupului de lucru
iulie 2015 privind

16. 'l'crnrenul tle ntru incheierca contractului:
6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice qi/sau fax

(Selecta1itermenuldea;teptarereSpectat,Calcularealermenelorp,i;d,"@in3i,ilienl5
privind achizisiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al C:odului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul dc achizifie/acordul-cadru incheiat:

I)enumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului/ acordului-
cadru

J\re3 5
3t.12.2022

18. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica flard se contpleteuzd cloar tn
cazul in care lct prctcedura de achizilie publicd aufost aplicate criteriide durabilirate Ei s-u incheiat
contract/contrucle pentru lot/loluri pentru core aufost aplicate criterii de clurabilitate)z

NU

(indicali suma c'u TVA)

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Prelul cel mai scdzut t
Coslul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-prel a

aplicate criterii de durabilitate:

Cel mai bun calilute-cost t)

Prin prezento dure de seamd, grupul tle lucru cleclard cd lermenul cte asreptare pentru incheierea
contrscltrlui/contructelor indicate a fosl respectat (exceptfrnd cozurile prevdzute cle art. 32 olin, (3) at Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind ochiziliite publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contestayiilor Ei/s,urecepliondrii ropoortelor de monitorizore, aceostea oufost examinate Ei solu(ionate,
Prin prezentu dare tle seqmd, grupul de lucru pentru achizilii utnfirmd corectitudineo desfdsurdrii proceclurii
de achixilie,fapt pentru care poarld rdspundere con/brm prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

FILICIACOV I'avel
(Nunre, Prenurnc)

(Sernndtura)

nlormarca economici despre deciziile grupului de lucru Dentru achizitii:
Denumirea operatorului

economic
f)ata transmiterii Moclalitatea de transmitere

VASTAR-SIJRV SRL 26.t0.2022 vaslarserv@mail.ru
LIAICUI, SRL 26.10.2022 Iiaicul-srI@li:it.nt

n oazul in care valoarea estirnatd a contractului este
rnai micd dec6t pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3l dirr 3 iulie 2015 privind achiziliile

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acord
ului-cadru

VASTAR
.SERV

SRL

Au fost nplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

Valoarca tle achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii cle
durabilitate (lci MD):
codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

L,$.

blice



DARE DE SЕАМД
privind modificarea contractului de achizi{ii publice

iчr. бВ аlп о,{. ,{ l, &оа2_.

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date сu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

шI. Date сu privire la contractul de achizi{ielacorclul-caclru:

TipuI contractului de achizitie/acorcluIui-cadru

Sursа de finan(are Btrget clc stat
г)аtа deciziei de atribuire а сопtrilсtului tle achizi 24.12.202l
Dсп tr nt iгса tl ;rc I,itto t,tt l rt i cctr ш о ltt i с ,, rli,,i, ii7r,i r,g. кI
Nr. si tlatл contracttIl tl i t! с псlr izi(ic/:tcoгtt tl l ui-саtl rtl Nг: 2-t]N

Data: 05.01.2022
vаlоа rеа сопtгасtului de ach izitielrrcorct ului_cad ru

теrпrеtr dc valabilitate
'гегIttсtt tlc cxecutic

IV. Date сu privire llr moclilicirile песеsаrе а fi efectuate:

Тiрul modifictirilor
fol
clil

со|l
,2)
l lice

lll
pct

Г,.оk"li;й;;iiй l
гllriritc .]tr 1lI,cvctlcril" .,]i, 76 alirr, t'i ) 

|l l.cgctt ttt,. 1.1l/2()I5 1lгivirld achizitiiIc 
I

si _ attrttttc -_..rllg_tlificaгea а de_vcrlit 
]

Denumirea autoгitйtii contractante lnspectoгatttl Gеrlегаl al Poli{iei al MAI
Localitate llltlll. chisillitl
IDNo l0lз60l0000495
Adresa stг. 1'iгаsроl l l/l
Nuпrйr de telefon 022-вбв- I 30
B-mail oficial igp@igp.gov.rncl;
Adresa de internet vt,ww.politia.lnd
pcrsoanlt de colltact
(lltt пt е, рrепumе, tel е.fоп,, е-пtаil)

Viсtогiа [-Ltllatl, achizitii@igp.gov.nld,
022-вбв -265, 061 -402- l 1 4

f_ццЦдо"еd u rii d е ach izitie Licitatie clcsch iszr
obiectrrl achizitiei Ргоdtlsе 1lеtго|iегс 1lеtltгtt tltlul 2022
Cod СРV 09 l 00000-0
vаlоаrеа estimati а achizitiei 2 299 в00.00
Nr. 9i linlr-rrl рrосеdurii (,sc llr_t iпсliссl сliп
porlalului guvеrпапlеlltаl 

)j_:..)..!.|.).,|:_.,l_!_!._|__r.|!.l.(|9|:,l:l]_|_|,|_],!_(l)

_Цаtа tцЦЦсririi апuпtului tlе дtrtiсilrаге
Da!lr (tlatele) qi rеf'сriпlа 1."tЪ,:i,ilсБ; рПЛi"аril,,.
trnterioarc iп Jttrn:rltll {-lficial al LInirrnii Ii]tlropcnc
ргiviпсl proiectul (proicctcle) l:r саrс se rсl'еrй апuпtul
гcspcctiv (сluрd caz)

Nг: ocds-b3wdp l -M,D- l бЗ В95З 234694
L i rrk : Irtt ps :/illlrclldБ.gБu. llrr.llcllr_lcгs/tlctl s-
Ь3 r,r,d р l - М Г)- l бЗ В9 5 з 2 3 4694'7ta Ь:соrltгас1 -

notice

щд2!?i
Nu se aplica

Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-catlru se rеfеrй la чп
proiect qi/sau рrоgгапl finan{at din fonduri ale
[Inirrnii ЕчrоDепе

I]iгб 'I'VА: 919 1l0,00
Illclttsir,'I'Vд: l tlS j5rj.0б

з1.12,.2022
Рс 1lагсtlгsttl atlLr ltli 2022, la statiile dc
аlitпепtаге alc I"LlгIlizсlгLtlui sitLtate itl ог.
Ocllila 9i ог. ýolc|ine;ti. 1Il baza саt.сlttгiiог
crlisc с]е сittге Fuгtlizсlг

Temeiul juritlic

Вuпuri

Nu

l



llecesal,al jll tlгlllа tlllог сiгсtltllstап!е ре саге о
aLttol,itate ctltttl,actalltД сагс actitltrcazД cLl cliIigcntti
tltt аг [j pLrtLr1 sit lc 1lгcvaclit". ,.tllосli{lсагса rltl
аГесtеаzй t-tа[Ltга gеllсгаlД а colrtгactrt lrti" ;i
,,сгеstегеа рге[Lllui llLr dcpбgegtc l5% c]ill чаIоагса

сопtгасtului de achizilii ptlblice/acor.dului-cadгtr
iп itial".
RарогtLll пr.34164-В53 dill 25.10.2022 рагчеrli1 dc:

la Diгес!iа apгoviziotlat,e tchllict1-IllateгiaIi а IGР.
Сrеýtеrеа рrе{ului in urmа modificйrii (dupd caz) IVtt ,se aplicёt
Modificarea anterioari а contractului de
achizitii publice/acordului-cadru (duрd caz)

Nu ,sa ap|icti

Alte informafii relevantc Ntt ,stttll

V. tr)escrierea aclrizitiei inairrte qi dupil Inotlilicirre:

Uгll,tаге а clcs{ir;tlI,itгii ргсlсссlttгii clc achizllii pLlblir:c tlt,. оссls-Ьзrчсl1ll-мD-l6зtl95з2Зzl(l9ltr clirl
08.12.202l pгivillcl achiziliorlaгca 1lt,оdLtsсlсlг рсtгоliсt,с 1-1сlltгLl arltr| 2022, а 1os1 аtгi[rttitе Llгtllt1l-оаt.еlс
соtltгасtе, сluрй cttrll ttгt1-1eazё:

-,,РеtгоI,t,t Moldova" S.R.L. Ilг.1-I]N din 05.01.2022, irl sLttl,tit totali clc lзjl 200,00 Iei, irlcltrsiv
TVA;

- ,,Vellto ltetail" S.R.L,- пг.2-I]N ciin 05.01.2022, irl sLllllit totalй cle l 175 550,00 lci, irlclLrsir,'I-Vд.

vl. Dсsсгiсrеа сirсuпrstапtсlоr саrе аu lIrcut Ilecesarit пrоttifiсаге:t:

DiIl cauza flLrclLra{iei рге(trгilог Ia ргосlusеlе реtгоliеге ре paгcLlгStll allr-rlui 2022, s-tl сгеаt tttl clellcit
de геsltгsе flпаtlсiаге pelltгtl асорегiгеit rlecesit5liloГ de cotnbustibil pAnir la sf iг9itLri allului Ьrtgеtttг.

АstГеl, рritl rарогtt-rl пг.З4164-В53 din 25.10.2022, Diгесtiа аргочiziоrrаге tеIltliсо-rllаlегiаlй solicitir
tпаJогагеа сопtгасtttlui rlг.2-IfN clirl 05.0 1.2022 incheiat clt орегаtогltl ecotroпlic,,Vcllto [letaiI" S.lt.l,.
репtгu а аsigtlга corltinLtitatea irrdcplirliгii аtгiьLr{iilог dr: seгvicit_t се гсчitl politici 1tl asigLtl.at.ca tlгclilrii
pLrbIice. SltIl-ta acoгcltlltri acliliollal coIlstitLtic l5% clin sLlrna irlilialii а oclIl1гactLrltri.

VII. Ilezultatele ехапriпiirii:

iп baza c]ecizici gгtrpLlltri clc lttсгtt clc rllосjillсаге а ccttltгactLrlrri clc acllizitic rlr.. l(tз cl ill З l .l().20?-?- а
1'ost ilrcheiat асогdLll adiliollal ргivillсl Illа,jогагса srttllci сtrtllгасttt ltti. clLrlrti c:rrtll ttr.tllcazit:

Conducйtorul Grupului de luсru pentru achizi{ii:

Аlехапdгu GANACIUC

Dепumirе ореrаtоr
economic intreprinderea: Nr. qi data

acordului aditional
Vаlоаrеа mоdifiсйrilоr (dLrpё caz)

Fririr ТVА Inclusiv ТVА
,,Vetlto RetaiI" S.R.L. CLl capita| sociaI l з|.10.2022 l46 94з,15 116 зз2.50

i;\ ЯCHlzlTll 
/; Е

k}Z",o,,.o,,ooo*n1!,P
\:r;;ь;;Ь.}"



model-tip
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziţii publice 3  
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

» . M M .  din _2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600151023
Adresa str. Testemiţanu 30
Număr de telefon 0-22-85-23-03
Număr de fax 0-22-72-78-80
E-mail oficial anticamera®,onco .md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Serviciul achiziţii şi contracte 0 -22-85-26-70;
e-mail) achiziţii® onco .md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0Cererea ofertelor de preţuri oLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi/

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD- 1665131420400
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 0

Obiectul achiziţiei Lucrări de confecţionare şi montare a tâmplăriei 
din alumin a intrării principale a edificiului IMSP 
Institutul Oncologic (Repetat)

Cod CPV 45000000-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia
deschisă)

Suma planificată

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

ocds-b3wdpl-MD- 1665131420400
https ://mtender.md/Home/T enderlnfo/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1665131420400
Data publicării: 07.10.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; 0e-licitatie.md; □ yptender.md

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

0 D a  □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; 0Buget CNAM; □ Buget CNAS; 
□Surse externe; aAlte surse: [MS]

1

http://www.mtender.sov.md


V aloarea estim ată (lei, fă r ă  TVA) 587 685,00 lei

Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Modificări operate în documentaţia de atribuire:

Rezumatul modificărilor

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)
Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

Până la termenul-limită (data 21.10.2022, ora: 12:00), au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 Modeaon-Impex SRL 1003600084334 Valeriu Malic

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

Denumire document Denumirea operatorului economic
Modeaon-Impex SRL

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

Cerere de participare prezentat

Declaraţia privind valabilitatea ofertei prezentat

Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la 
contul autorităţii contractante prezentat

Oferta tehnică conform Caietului de sarcini prezentat
DUAE prezentat

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

specific
prezentat

Grafic de executare a lucrărilor prezentat

Declaraţie privind experienţa similară prezentat

Declaraţie privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate prezentat

Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din prezentat

2



Documente de calificare
___________________ Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde________________
______________________________________ Nu s-a solicitat____________________________________
(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: p rezen ta t, n ep rezen ta t, n u  co resp u n d e (în cazul 
când documentul a fo s t prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare)

contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul ofertei
(fără TVA)

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespu
nderea

cu
cerinţele

de
calificar

e

Coresp
underea

cu
specific

aţiile
tehnice

L u cră r i d e  co n fec ţio n a re  ş i  
m o n ta re  a  tă m p lă r ie i din  

alu m in  a  in tră r ii p r in c ip a le  a  
ed ific iu lu i I M S P  In stitu tu l 

O n co log ic  (R epeta t)

Modeaon- 
Impex SRL 543 851,36 1 unitate + +

* 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)

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

Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________

Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut 0  
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □

3



Cel mai bun raport calitate-cost □
(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)

Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Denumirea lotului
Denumirea
operatorul

ui
economic

Cantitat 
e si9

unitate
de

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 

TVA)

L u cră ri de  co n fec ţio n a re  
ş i  m o n ta re  a tâ m p lă r ie i 

din  alum in  a  in tră r ii 
p r in c ip a le  a ed ific iu lu i 

IM S P  In stitu tu l 
O ncolog ic  (R epetat)

Modeaon- 
Impex SRL 1 unitate 543 851,36 543 851,36 652 621,56

Total: 543 851,36 652 621,56

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

D enum irea op era toru lu i econ om ic D ata  tran sm iterii M od alita tea  de tran sm itere

1. Modeaon-Impex SR 31.10 .2022 e-m ail

(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 din3 iulie 2015 privind achiziţiile publice).

Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în  cazul în  care va lo area  es tim a tă  a con tractu lu i este m ai 
m ică  decât p ragurile  p rev ăzu te  la  art. 2  alin . (3) a l L eg ii 
nr. 131 din  3 iu lie  2015 p riv in d  ach iz iţiile  publice

□  6 zile  în  cazu l tran sm ite rii com unicării p rin  m ijloace 
elec tron ice şi/sau  fax  □
□  11 zile în  cazu l ne transm ite rii com unicării p rin  
m ijloace  e lec tron ice şi/sau  fax  □

în  cazul în  care  v aloarea  es tim a tă  a  con tractu lu i este  egală 
sau  m ai m are decât p rag u rile  p revăzu te  la  art. 2 alin. (3) al 
L egii nr. 131 d in  3 iu lie  2015  p riv in d  ach iz iţiile  pub lice

□  11 zile în  cazu l tran sm ite rii com unicării p rin  m ijloace 
elec tron ice şi/sau  fax □

□  16 zile în  cazu l n e transm iterii com unicării prin  
m ijloace  e lec tron ice şi/sau  fax  o

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
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— x-------------------------------------------------------

în t r e p r in d e r e a V a lo a re a  c o n tra c tu lu i
T e rm e n

D e n u m ire a
o p e ra to ru lu i

C u  c a p ita l  
a u to h to n /  
C u  c a p ita l

N u m ă ru l  
şi d a ta

con tractu lu i
C od C P V

fără TVA inc lusiv  TVA

de
v a la b ili ta t  

e al
econom ic m ix t/a so c ie re / 

C u  c a p ita l  
s tr ă in

contractul
ui

M o d e a o n -  

I m p e x  S R

C u  c a p ita l  
a u to h to n

N r .  3 8 2 -C O P  
din

0 2 .1 1 .2 0 2 2 45000000-7 543 8 5 1 ,3 6 652 6 2 1 ,5 6 3 1 .1 2 .2 0 2 2

18. I n fo rm a ţia  p r iv in d  a c h iz i ţ i i  p u b l ic e  d u ra b ile  ( a c h iz i ţ i i  v e r z i)  ( ru b r ic a  d a tă  se  c o m p le te a z ă  d o a r  în  c a z u l în  
c a r e  la  p r o c e d u ra  d e  a c h iz i ţ ie  p u b l ic ă  a u  fo s t  a p l ic a te  c r i te r i i  d e  d u ra b il i ta te  ş i s - a  în c h e ia t  c o n tra c t /c o n tr a c te  
p e n t ru  Io t/lo tu ri p e n t ru  c a r e  a u  f o s t  a p l ic a te  c r i te r i i  d e  d u ra b il i ta te ) :

Au fost ap lica te  c rite r ii p e n tru  ach iz iţii publice  d u ra b ile  
(achiziţii verzi)?

(DA/NU)

V aloarea  de  achiziţie  cu T V A  d in  c o n tra c t/ co n trac te  a 
lo tu lu i/lo tu rilo r p e n tru  c a re  a u  fost ap lica te  c r ite r ii de 
d u rab ilita te  (lei M D ):

(indicaţi suma cu TVA)

C odul C PV  al lo tu lu i/lo tu rilo r p e n tru  c a re  au  fost aplicate  
c rite r ii de d u ra b ilita te :

C rite r iu l de a tr ib u ire  p e n tru  lo tu l/lo tu rile  p e n tru  ca re  au  fost 
ap licate  c rite r ii de d u ra b ilita te :

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

tr
f1

X

Nr.5l din24.10.2022

l. l)ate cu re la autoritatea contractanti:
Denumirea autoritltii contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate mun. Chisindu
IDNO i007601009602
Adresa mun. Chisiniu, str. Teilor 10
Numlr de telefon 022 767575
Numflr de fax 022 767575
E-mail oficial pretura.botan i ca(@pmc.md
Adresa de internet https://www. botanica.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

2. Date cu ire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate X Cererea ofertelor de preluri n Licitatie deschisd

nAltele: flndica{il
Procedura de achizitie repetatl (dupd coz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achlzi[iel
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizifiei Lucrdri de repara{ii curente a insemnului
"CHI$INAU" de la intrarea in oraq, ;os. Munceqti nr.
803

Cod CPV 45200000-9
Expunerea :: motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
procedur i decdt I ic ital i a des chis d)

Art. 57 din Legea l3l/2015 Cererea ofertelor de
preturi
(l) Autoritatea contractantd, prin cererea ofertelor
de pretruri, poate atribui contracte de achizi[ii
publice de bunuri, lucrdri sau servicii, care se
prezintd, conform unor specificatii conctete, cu
condilia ca valoarea estimatd a achizi[iei sd nu
depdqeascd 800000 de lei pentru bunuri qi servicii
qi 2000000 de lei pentru lucrdri.

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guverna m en tal www.mtende r. gov. mdl

Nr: MD-1665584062394
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -
MD-1665584062394
Data publicdri t2.10.2022

Platforma de achizifii publice utitizati X achizitii.md; e-licitatie.md; n yptender.md

ProCedura A fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoritd{ii contractante

XDa lNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https : //www. b otan i ca. m d/P I anul -de - a chizi%C8%9B ii-
2022

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd cazl Data:

Link-ul:
Tehnici qi instiumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie nlicitatie
electronicd lCatalos electronic

Sursa de finanfare X Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
n9urse externe; nAlte surse: flndicatil



Valoarea estimatl (ei, fdrd TV,4) 257 230,42

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: Nu sunt
va completa in cazul in care au losl solicitate :larificdri

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea oneratorului economic
Exnunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

PA 24. 0.2022, 15:00 fos ferti

6. Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de
citre ooeratorii economici:

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteiJinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" tn 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 sclzut) s-
a solicitat:

ul-l

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire: Nu aufost efectuate modiJicdri
va eta in cazul fn core au rate

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

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdrii]

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
flndicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 24.10.2022. ora 15:00). nu a fost denusi nici o oferti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
I

Denumire document
Denumirea operatorului

economtc

Documentele ce constituie oferta
va consemna prin: prezentat,

. lnlbrmatia privinc c nderer ol'ertelor 0u ceri solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
econ0mic

Pre{ul
ofertei

(fdre ryA)+

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunder:ea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Data
soticiterii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economtc

2



9. esl :a
Denumirea operatorului

economic
Motivul 

"espioge"ii/d"s"rtifrci.ii

c.U. Modalitatea de eva

Anularea procedurii de achizigie publicd:

in temeiul art.7l alin. (l) lit. a) al Legii 13 t/2015.
Argumentare: Autoritateu contiactaytd, din proprie iniliativd, anuleazd procedura de atribuirea contractului de achizilii publice, dacd ia orroritd iecizie inainte de data transmiterii comunicdriiprivind rezultatul aplicdrii procedurii de achizilie ioitiii, n urmdtoarele cozuri:a) nu afost depasd nici o ofertd;

Pentru fiecare lot X
luare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n

fi5i'#13':::T':ilJrfl:l_*.3,1:::ryt n,atribSite aceruiasi oferrant: rrndicali.: [IndicaliJJustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplica

Preful cel mai ,"aruit?-re 
a'lrcat:

Costul cel mai scdzut n

!e]mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate_losi n(,::r::;f::f,'#;#,;:::',:;?,i:!:'i,!:.:':,2y::, 

svnt 
lnticye mai mutte *terii de anibuire, se vor*n'ii'i:l:::::,:"!:,!::'i:bl1y71trii"r,,;;;;;;;;;;v;;;,i;;,'#,::l;

i3^. llgf:fia privind factorii oe evaluJ"e aprica{i:
(se ,:,;#,;:; ru:f::",:y::f,:?:,-::{",; ;;,;;;;;; in baza criteriitor cet mai bun raport catitate_sau cel mai bun r calitate-cost

eta tn cazul tn core 'brtele au reevaluate re

'n.l"".lJ,-"examiniri,evaluIriiqicompaririioferteIoru"o.,

15. Informarea ilor

(Inftrmarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
';;;!;:#.rJt::!l:,;:r:;,:,:,';*u tn ionfoimiti, ,i p,uiederite art 3r air,gii nr tst din 3 iutie

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculatD.rru*ir.u operato*lui econoili, I
Denumire factorul I

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluXrii otertelor

I)enumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si
unitate de
mIsurI

Pre(ul unitar
(firI TVA)

Pre{ul total
(mri TVA)

Pie{ul
total

(inclusiv
TVA)

o rtlor economici d
Denumirea op""ato.ot,,i

economic

__*r- _ sllrzrrr! 5r ulrutllt ue
t ata transmiterii

rucru pentru achizi
Modalitatea O e t"ansmitere

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contracturui:



/

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectuua2d fu conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al ilepublicii
Moldova).

17. Contractul de

Prin prezenta dare de seamd, grupul d" t"i
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cuzarile prevdzute'di art. 32
nr. 131 din 3 iulie 20-15 privind achiziyiile publice )t precum qi cd ti cazul depunerii
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate Ei sotulionati. /

al Legii
qi/sau

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea,/ssft urdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor leg,sl6

Conducltorul grupului de_ lucrrr pentru achizifii:% tua,;;

In cazul in care valoarea estimatl a contractului este
mai micd dec6t pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

Z 6 zile in cazul transmiterii 
"omutric6.ii 

prin
mijloace electronice gi/sau fax n
fl 1l zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice qilsau fax I

In cazul in care valoarea estimati a contractului este
egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevEzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizigiile publice

n 1l zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloage electronice gilsau fax I
I 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n

u achizi ul-cadru incheiat: nu sunt

Deuumirea.,
op-efatorului

economic .

intreprinderea:
,:Cu capital '

autohton/
Cu capital

mixVasocierel
Cu capital

::., strtrin :, ,

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

TerFen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-: .,,

.,.c[diu

'";$it ,

Au fg{ aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizilii

Valoarea de achizifie cu TVA din contractl (ontracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de (indicali suma cu TVA)

!o{ul !r_! at lotuluilloturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotulloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost n

(Nume, Prenume)



















DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizifii publice

тtr. .7J аiп O4.1t. Loe 2

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: пч sчпt

4, Modificйri operate in documentalia de аtriЬчirе: пч sunt

5. Рffпй la termenuI-Iimitй (data 12.10.2022, оrа 11:30), ач depus oferta 2 ofertan{i:

1. Date cu рriчirе la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritй{ii contractante Inspectoratul General al Poliliei al MAI
Localitate mun. Chiqinёu
IDNo 10136010000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
E-mail oficial elena. corduneanu(Ei gp. gov.md
Adresa de internet http://politia.md/
Реrsоапа de contact (пurпе, рrепumе, telefoп,
e-mail)

Elena Corduneanu, (022) 868-066,
elena. corduneanu(Eigp. gоч.md

2. Date сu рriчirе la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitalie deschisё
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (dupd caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 65б59 1 106542
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Echipament de rеlечаrе а urmelor papilare (Proiect
CrimART) (repetat)

Cod СРV 32200000-5
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р or t alului guv еrпаmе пt al y,y,w, ml е пdеr. g оу. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 664266| 0З9 45
Link-ul: htфs://mtender.gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD - | 6642661 0 3 94 5 ?tab:contract-notice
Data publicdrii:21 .09,2022

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://poli tia.mdl r о l advanced-page-type/liste-
achizitii

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:-
L nk-ul:-

Tehnici pi instrumente specifice de аtriЬuirе
(duрd caz)

Licitalie electronicё

Sursa de finan{are Buget de stat;
Yаlоаrеа estimatй aei, fard TVA) 96 707,00

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asociatii/

1



administratorii
1. ,,BTS PRo,, SRL 1 008б0006 l 5б5 Alexandr SUVOROV
) ,,Accent Electronicon SRL l 003600023 l 24 Savcenco Oleg

Denumire document
Denumirea ореrаtоrului economic

,,BTS PRo" SRL ,,Accent Electronic" SRL

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu corespuпde)
DUAE prezentat prezentat
Specificatii tehnice preZentat prezentat
specificatii de рrеt prezentat prezentat
Сеrеrе de participare prezentat prezentat
Garan{ia pentru оfеrtй 1%
(сопfоrm Anexei пr,9). prezentat

Declaralie privind valabilitatea ofertei
pentru о durаtй de б0 de zile prezentat prezentat

сеrtifiсаt de conformitate sau alt
certificat echivalent се сопfirmй
cal itatea produselor oferite

prezentat preZentat

service Сепtrч Autorizat preZentat preZentat
Dovada iпrеgistгёrii in Lista
рrоduсёtоrilоr de рrоdusе suptlse
rеglеrпепtёгi l г de гesponsabi litate
extinsё а produc5torilor, delinutё de
Agenlia de Mediu

preZentat prezentat

б. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici :

Comentarii: Evaluarea tehnicё а fost efectuatб de сёtrе Centrul tehnico-criminalistic qi expertize
judiciare, prin demersul пт.34112-1З46 din 21 .t0.2022.

8. Pentru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat: пч sunt

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: пч sunt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Репtrч чп siпgчr lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Рrеfчl cel mai scf,zut qi соrеsрчпdеrеа сеriп{еlоr de calificare.

12. iп чrmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicй/acordului-cadru:

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа сч
specifica{iile

tehnice
Aparat

fotografic
profesional сu
obiectiv mасrо

si miсrо

,,BTS PRo,, SRL 104 155,00 + +

,rAccent Electronic"
SRL 108 850,00 + +

Denumirea lotului f)епчmirеа
operatoruIui

Cantitate qi unitate
de mйsurй

Pre{ul unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul totaI
(fйrй ТVА)

2



есопоmlс
Aparat fotografic

profesional сu
obiectiv mасrо qi

miсrо

,,BTS PRo,,
SRL 2 Ьuс 52 077,50 104 155,00

вuпurilе urmеаzй а fi achizi{ionate in саdrul proiectului de fiпап{аrе ехtеrпй fiind scutit de
ТVА ;i respectiv cad sub inciden{a Hotйrffrii Guчеrпului пr.24612010 ооСu privire la modul de
aplicare а facilitй{ilor fiscale qi vamale aferente realizйrii proiectelor de asisten{й tehnicй ;i
investi{ionalй in derulare", саrе cad sub inciden{a tratatelor interna{ionale la саrе Republica
lVloldova este parte.

(IПfОrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп ioпformitate сu prevederile art. 3I а[ Legii пr, ] 3I diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)

14. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea сопtrасtцlчi:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de luсru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru iпсhеiеrео
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile prevйzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 201ý priviпd achiziliile pablice ), рrесum qi сd tп cazal depuпerii coпtesta|iilor ;ilsaa
recep|ioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе sisolu|ionate.

Рriп prezeпta dare cle seamd, grupul de lucru-peпtru'achiziiii desfasurdrii
procedarii de achixi|ie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrё сопfцm pri

13. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

',BTS PRo,, SRL 26.10.2022 e-mail
,rAccent Еlесtrопiс" SRL 26.10.2022 e-mail

In cazul in care valoarea estimatё а contractului
este mai miсй decбt pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 1З 1 din 3 iulie 2015 privind
achizi}iile publice

Хб zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
mijloace electronice 5i/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este egalй sau mai mare decAt pragurile
prevёzute la аrt. 2 аliп. (3) al Legii пr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
mijloace electronice qi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
рriп miiloace electronice si/sau fax п

15. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
operatorului

economic

intrepri
пdеrеа:

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtulчi/
асоrdчIчi-саdru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/асоrdчlчi-

саdrч

fйrй ТVА fйrй ТVА

,,BTS PRo" SRL Capital
social

176-
BN 04.1|.2022 ОиrО|с\О

Ns
104 155,00 104 155,00 з1,|22022

Preqedintele grupului de luсru pentru GANACIUC



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

4in о4,,il,Lэ?ё

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

2. Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: пu sunt

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: пu sunt

5. Рfiпй la termenuI-Iimitй (data l2.t0.2022, оrа 10:00), а fost depusй о оfеrtй:

Dепumirеа autoritй{ii contractante Inspectoratul General al Poliliei al MAI
Localitate mun. Chiqinёu
IDNo 1013б010000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
Numir de telefon (022) 868-066
Adresa de internet http://politia.md/
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Elena Corduneanu, (022) 868-066,
elena.corduneanu@igp. gov.md

Tipul procedurii de atribuire aplicate Сеrеrеа ofertelor de pre(uri
Рrосеdurа de achizilie rереtаtй (duрй caz) Nr: ocds-b3wdp 1-MD- l 6570873 З5672
Tipul obiectului сопtrасtulчi de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Aparat de fotografiat qi instalalie foto (tеhпiсё de
calcul pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-
criminalistic 5i expertize iudiciare)

Cod СРV з8600000-1
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitasia
deschisd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
р or t аlului guv еrпаmе пt al ч,уууч. rп l е пdе r, я оу. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -| 664265З 65245
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD - l 66426 53 6 524 5?taЪ:contract-notice
Data publicбrii:21 .09 .2022

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

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

Da
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
https :фolitia. md/roladvanced-page-type/liste-
achizitii

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:-
Link-ul:-

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(duрd caz)

Licitalie electronicё

sчrsа de finantare Buget de stat;
Yаlоаrеа estimati (ei, fdrd TVA) 66 000,00



Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{iil
administratorii

1. BTS Pro S.R.L. l 00860006 l 565 Bogdan Gnidas

Denumire document
Denumirea ореrаtоrului economic

,,BTS PRo" SRL

(Sn
Documentele се constituie oferta

vа сопsеmпа рriп: рrеzецtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
DUAE prezentat
Specificalii tehnice prezentat
Specificatii de рrеt prezentat
Сегеrе de рагtiсiраге prezentat
Garan{ia pentru оfеrtё l0lo preZentat
Declara{ie privind valabilitatea ofertei prezentat
certificat de сопfоrmitаtе sau alt cerlificat echivalent се
confi гm calitatea рrоdusеlог oferite

preZentat

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

(IПfОrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сu ceriп|ele diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пч соrеsрапdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

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

Comentarii: Ечаlчаrеа tehnicё а fost efectuatё de сёtrе Centrul tehnico-criminalistic qi expertize
judiciare, prin demersul nr.11286 din |8.09.2022,

8. РеПtru еIuсidаrеа uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in dосчmепtа{iа de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаI de
scizut) s-a solicitat: пu sunt

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: пч sunt

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr: Репtru fiесаrе lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Рrе{ul cel mai ýcйzut

12. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de
аtriЬчirе s-a decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicй/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа сч
specificafiile

tehnice
Lot2 Aparat
de fotografiat;i
instalatie foto.

,,BTS PRo" SRL зб 877,50 + +

Denumirea lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mаýurа

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

2



Aparat de
fotografiat Ei
instalatie foto.

ooBTS PRO,,
SRt 1 Ьuс. зб 877,50 зб 877,50 44 253,00

l3. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Denumirea ореrаtоrului есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,,BTS PRo" SRL 26.06.2022 e-mail

in temeiul art.J\ alin. (1) lit. а) din Legea пr.13ll2015 privind achiziliile publice, urmйtorul lot:

Lot. 1 "Instalalialstand pentru fotografiere''.

Argumentare: se anuleazй din motiv сб nu а fost depusй nici о оfеrtй.

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre cleciziile grupului cle
lucru репlru achizilii se realizeazй tп сопfоrmitаtе cu prevederile art. 3 t al Legii пr. t з ] diп з iutie
201 5 priviпd achiziliile publice)

14. Termenul de a;teptare репtru incheierea contractuIui:

15. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucra declard сd tеrmепul de aqteptare репtru iпcheierea
coпtractaluVcoпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile prevdzate de art. 32 аliп. (3) al Legii
Пr, 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile рuЬliсе )l рrесum qi сd tп cazul depuпerii coпtesta|iilor Ei/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtrч achizi|li' сопlirmd corectitucliпea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm yirevederilor legale iп vigoare,

Preqedintele GrupuIui de lucru pentru achizi{ii:

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului este
mai micё decAt pragurile prevёzute la аrt. 2 alin. (3)
al Legii nT. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

Х б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice qi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
prin mijloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului este
еgаlё sau mai mаrе decбt pragurile prevёzutelaaft.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
mijloace electronice qi/sau fах п
п 16 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice 5i/sau fax п

Dепчmirеа
ореrаtоrului
economic

Numйrul

9i data
contractului/
асоrdчlui-саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtчlui/асоrd
чlчi-саdrч

fйrй ТVА inclusiv
тYА

,,BTS PRo"
,Sлl,

1 77-

вN 04.1 ].2022 38600000-1 36 877,50 44 253,00 31.]2.2022

Alexandru GANACIUC
ý. =\\



DAREA DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizi{ii publice

de incheiere а асоrdulчi-саdru
de апulаrе а procedurii de atribuire

Nr. 05-22Din 21 octombrie2022,

1, Date cu privire la autoritatea contractantй:

г)епumirеа ачtоriй рrirпаriа Ila

Localitate
1 00760 1 00454в

Da
п
п

Numir de lhx
E-mail
Асlrеsа de internet
persoana de contact

Datc cu ргiчiте 1а prclcedura de atribuire:

Т_,рuЦ.р_"_есlurii_dе_аtrlьчitе*аг!iч_Фе_
t'ip"r - Бbiectului contractului
achizitie/acortl ul ui-cad ru
Obiectul de achizi{ie
Cod СРV
ЪБЙЪЙ - ."ti"rЙi/temejului 

.л 
p"ini1,l,

ý,Ba,ipop9!j
021293384
0212452зб

паriа.r

l]еliЬоu'Гudог

L, 
"й-r 

й;а;+ цусрц Iиp.iь_ь;;л ] 24_q 4 ý_

ate'gerii proceclurii cle atribuire (iп cazul

apiicarii ctltor procecluri clecijl licitctyict cle,schisd

Баtа si оrа dеsсhiсlеriijЦцlgЦI
Д-,пt С" inten{ie publicat in ВАР

А,*Ц Й Й"tt.tp"* ББlt""t lц UАI'/
Invita{ir. cle participare transmisй

T.Йi"i;i i".Пunr.Й. specifice de аtriЬчirе

Data:26.09.2022 оrа |2-24

Nuп lоал
Data:
Lirrk-ul:

Гutu p"bb"lrii/ 1 б septe mЬriе2022

й"rd*аd,r., sistcm dirrarnic de

aclrizitieп licitalie еlесtrопiсДг l catalog

electronictl

Suгsа cle fiпап{аrе I3uget de stat i:

Bugei CNAM г:

Rr.rget CNAS t,l

suгsе ехtегtrс t l

АltqýццgiДlфg ati] Вцgе||J!! _lu:!!|,,
VЫо,аr"а estimatй (lei, fdrd TVA) i 814В0.20 1ci

3. Ореrаtоrii economici саrе au depus сеrеri сlе participaro la рrосеdurа de atribuire:

б"n.,дi_ц9l9л9цl!gtil_o ц g_c g ц о]цrсl__ _

rагl t ]Bunuri-daServicii п l-uc

produse аlimепtаге
1 5в00000-6

Nul



СС "Nivali-Prod"SRL

SA F-abrica t!9 цп_t (!п F lqleqli_

SRL I]AGtJItT,T,It

De 1а 21.09.2022 00;00

Pina la 24.09,202200:00

De la 2,t.09.2022 00:00

Pina ]а 24,09.202200:00

De 1а 21.09,2022 00:00

Pirra la 24.09.202200:00

4. Сlагiijсйri privind docurnentalia de atribuire:
(Sa уа c,tltttyllela iп cazul, iп care au.fb,sI solici.|ate clarificdri)

Modillcari opelate in doculrretrta[ia de atribuire:
(S'с чсt c,rlпtplela itl cazul. iп care au.fbsl ореrсil.е modificdri)

5.

Тrапsmisе ореrаtоrilоr economici inregistra
'Геrmеп-limitй de dерuпеrе qi cleschidere а
ofertelor prelungit

Denumirea орсrаtоrilоr
есопоmiсi

Indica{i sursa utilizatё ;i data 1lublic6гii:

Nun
Da пСu

6. РАпй 1а terrnenul_lirnitй (data l8.12. 2021 , ота |2| 00 ), au fost depuse 5 оlЫtе:

Deschiderea ofertelor а avut loc 1а data de 2б.09.2022 ora |2^24

Oferle ifiarziate (duрd с az) :

Notiliciri privind
rcstituil,ea оlъгtсlо r

]

Data solicitйгii clarifi сйrilоr
Dепumirеа operatorului есопоmiс
Iiхрuпегеа succintй а rezumatului
cIemersului
Data transmiterii
Rйspunsul la demers Ехрuпеrеа succintб а rбsрuпsului:
contestarea documentatiei de atrilruire Nuп |Dап

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/altemijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz.

I)enu mi rea operatorilor
economici

IDNo Asocia{ii/ad ministratorii

СС "Nivali-Prod"SRl, 10066000l01 12

SA }'abrica de unt din
F'loresti

1003б0701 1922

SC Baguette SRL
1014600037741

Data, ora рrеzепtйrii

'/. Г)осumепtеlе се constituie oferla:

]

_]

-_-]

Data:



Denumirea
ореrаtоrilоr
economici

Рrорuпеrеа
tеhпiсй

Рrорчпеrеа
fiпапсiаrй

DIJAE
репt

(dr

(Iпfrlrmа{iа 1lriчiпd docutltetll,ele рrеzеп|аlе se ча сопsеlllпа рriп:
перrеzепldrii.)
Constatйri/Comentarii(rlu рd с az) :

8. Modalitatea de счаluаrе:

P",it,i, ri,-,.i,T toi-Бa

пumdrul de lоtuгi саrе
t tl аtгiьuitе acelu оfегtапt

9. C]riteriul de atribuireaplicat:

Criteriul aplicat

рrсful cel mai scdzut
costul cel mai scdzut
cel tTlai bun гарогt calitate-prc1
eel tt-lai lэuп гарогt calitate-cost

п
da
п
п

l0. lпlЬгrпаtiа privirrcl оlЪrtеlе depuse:

репtгu toatc lоtuгilе г,l

*Denumirea;i пumйrul lotului (aceastd rubriсa se ча соmрlе|а iп cctzul.

iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt apl.icate пtаi пшhе criterii
de a|ribuil,e)

]
]

]

;г .,

,ý l цт:
,'d l =,,'

Е l 7j I
; l .':,.

l9t
lJl аь|,l

l

l

l

l

pentru mai tnulte loturi curnulate tl

Justrliсагса deciziei de а nu atribui contractul

Nг.
lot

Denumirea lotului

)ф!
U)

)сý

Ф)

Ф
сý

Ф
ф

U

Operatori economici

SRL
I]лGUЕт
TIJ

сс
"Nivali-
Prod"SRL

S.\
Fillr ricir
tle uпt clin
Ii'ltlrcsti

F

е
dJ.:

Ф

ФоФ'=
"оо

о ,i
vФ

а-

t--.
t(d

ý
(d

о

о
о':оДЕос
рЕ,
t),Y
vФ

а.

t--
ld

/ý

aо
.Е

о

()

Q';
оl;-
ч,:о ,.

vФ
а-

F
td
/ý

d

о
А-

()
оФ':оДт)Фс--

о.

1

Produse ре baza
de сеrеаlе kg

ч
|*Ф
tг)
ý,

+

2 Crupe kg

к)
(()

ý
ао

-+

- ёо.uпи l

рспtru oierta 
l

(сlttрй cctz) 
|

--,]



Саrпе de pasare
si porcina

produse lactate

paste fa]noase

Sёruri,
condimente

Sucuri , fructe

(Iп./rlrпауiа priyiп.d corespuп,derea ОЕ cu.specifica|iile tеhпiсе se l,a iпd,i.cct рriп: ,, l " ill cctzttl
corespuпderii ;i рriп ,,-" iп cazu.l песоrеsрuпdеrii)

Produse
conservate

4



t

|,

Constrrtйri/Comentarii (se coпlllLeteazii iп cazul iп care speci/icaliile le hпiсе ale uпьt.i Oli пtt

ulrеsрuпd сеriп{еlоr ,ytabilite iп dосuпlепtа|iа de alribuil,e, cLt ехрuпеrесt песrlпfilrmilёt|ii)

*Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе se рrеziпtй astfel:
(,Se vct с,опtрlеl.а tabelul de mai jо,s,7лепl.ru lolurile care au.fb.s,l alribuile iп hqzа c,rileriilor. c,el

mаi Ьчп raporl cctlilale-pre| sau cel mаi Ьuп raporl calil.ctle-c:cl,s,l)

* Inlbrma{ia privind rezultirtele licita{iei electronice:
(Sa vu соlll1эl,еlсt tabelul cle mai jo,s iп cazul aplicdrii licilct{iei eleclroпica)

1 1. ClasarTentul ofertelor in urmа aplicйrii criteriilor de atribuire

Геrtеi {hl,й

tjul асumulаt
i.i.ltut l

i;irl,

l2. Рспtгu сluсidаrеа unor песlаritДli sau соп{irmаrеа
qi/sau opeTatorului economic (inclusiv justilicarea
stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

uпоr date privind
pre[ului апоrmаl

соrеsрuпdеrса оtЪrtсi
de sclzut) сегiп|сlог

Documentul
qi/sau

informa{ia

Dепumirеа lhctorului de ечаluаrе si
ро п d9 I9з Це9Цу1Ц9_t9,

I)crtLtllliгca орсгаlогuIui ccottotrric

vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul caIculat

I)сt,tutlriгса lotului (,че l,a iпсliс:сl 1lurtclrljul
1.olal par lol)

|;асtогr"rl 1

I;actoгltl t-t

I)ct-t1.lt,t,ti геа lotului
(se llu iпdiса 1lъttlclcljul

lolal par lol)

I;асtогul 1

Iiасtогul tl

Dепumirеа оDеrаtоrului economic Runda 1 Iluпсlа 2

Рrосlusе de panificatie Ргеful fйrй ТVА/поilе
valori

Pre{ul fйrй ТVА /по
чаlоri

Det-tut-trirea lotului clasamentul Denumirea operatorului
economic

Рrе{ul ofi
TVA/I'uncta

l1 1

2

п

,l" - 1

2

п

С)реrаtоrul economic

p_qli9!ц!a_

Data transmiterii RйspunsuI operatorului есопоmiс



1 З. Corcspunderea operatorului economic clasat ре
docutnenta{ia de atribuire :

Data sol icitёrii docunrentelor confi ппаtiче:

prirr.uI loc cu сеriп!еlс stabilite ill

I)ata ргсzепtйrii doculTentelol сопfirmаtiче:

Den umirеа operatorului Se indicй documentele confirmative privind selec{ia 9i calificarea C)l)
сопfоrm documentatiei de аtriЬчirе (iп.сl.usiч DUДЕ.

__ 9р9rg]_о_цL gq9]]9цц_
Lotul tr

Орегаtоrul econotrric

|4. Оfеrtапti i respirrEi/descal ifi caIi :

tr Dепumirеа operatorului economici Motivul resDinserii/descalifi сйrii

Nоtй* iп cazul iп care rl.ferta operatorului есопоmiс clasat ре prilпul loc пч. а, corespLtп.s cLl
сеriп!еlе st,abilite tп dосumепl,а[iа de atri.buire, grupul de lucru va соmрlеtа col,espLll1zcilrlr ьtп

label ideпlic celui rl,e la pct,, lzl,

l 5. iп r-lrrпа ехаmiпйri Ei ечаluйrii оlЪrlеlоr depuse ir' cadrul рrосесluri сlе atribuire, iп baza deciziei
grupului de lucru пr, 1 din 24.0З,2021 s-a decis atribuirea corrtractului de achizitic
publ i сйlасоrdului-саdru :

Denumirea lotului Ореrаtоrчl
economic
desemnat

Рrе{ul total fйrй
тчА

4597,30

8114,65

46,70,94

5429,02

Produse ре baza
de cereale

Crupe

Ceai

Produse
conservate

Siruri,
condiment

Саrпе de pasare

55l3,00

l170,00

Рrе{чl
uпitаr fйrй

тчА

SRL
I}A(; tjli,l"1,1]
SRl,
вАGUЕт"гЕ

SRL
BAGl,jIiT"t,Ii

S ltl.
t};\(] t jl.'l'l'Il

СС "Nivali-si роrсiпа

34200,00

6019,70

cantitatea I'retul

9639,50

975,00

5605,3ti

SItt,
l}.,\(]t jЕт,гli

4l

ul total cu
тчА

б

0+tl,tltl



produse lactate 67 782,64

Legume 28 873,60

patiserie 4 379,60

paste fainoase 2 2l4,0(|l

4 259,80

14 880,00

Peste

Sucuri , fructe 18 383,00

lб. Iп{'огrr.агеа ореrаtоrilог economici despre deciziile grupului de 1ucru pctrtгu achiztlir:

Dепum irеа орегаtоrului Modalitatea de trапsmitеrс
еqgцqIцlс

СС "Nivali-Prod"SRL e-ttt.uil,

SA Fabrica de unt din Floresti
06-10-2022

S(l ltaguette Sltl,

Nоtй* [пfilrmаrеа opera|orilor есоп,опliсi implicct{i tп procedura de atribuire сlе,чрrе

grupului de lucru репl,ru achizi!ii se realizeazd tп соп/Ьrmilаtе сu preveclerile art, 3l
пr. ] 3 ] diп 3 iulie 20l5 priviпd achizi\iile publice.

l7, Gгuрul de luсru а respectat tеrmепul de agteptare репtru incheierea contractului de:

clec izi il,e

al Legii

7 ;iБ l; ;r;' Йini,,,-,it"rii 
"i,,-,,,ini.аrii рriп

]g."9 r]9"tl9цý" ýi/sau fax _ __ _
1 1 zile iп cazul netransnriteгii соmurriсёгii ргilr
Цq 

" "_gЦqtl9 ц!g_"э(чзц фл
1 1 zile iп cazul tгапsmitегii соmutriсйгii pI,irl

_1gq99 ,]gqцопtqg_уýiч _fll _

16 zile in cazul netгansnriteгii cotrlurriciгii 1lгirl
1оасе electrorricc ýi/sau tax

t_]

цц
п
цц
п
цц
п
rnii

I irl ciiul lii "ir" йiоii"i 
"Jti,,liii 

а соIliгасtului

I este rllai rlicd decAt рrаgurilе ргечёzutе |а art. 2

Ialin. (3) al Legii nr. 1З1 din 3 iulie 2015 privind
I achiziliile publice

Il; ;rr.,l i" ""r. *rо,ur* 
"rп"rЙ 

. 
"""tr."t"l,ri

I este egala sau nrai mаrе decAt рrаguгilе prevбzute

I la ar1,2 alirr. (3) al Legii пг. 131 din 3 iulie 2015

I p_L lu_i Щ ry_Ц L, iЦЦ_ р,ЦL,_._"_

Nоti*С]rllсulаrеа.l,еrm,епеlrlr prevd.zu.l.e de Legea пr, ]З] с.liп 03.07.201б, iпclus,it,,cl lеrmеп,еlоr
cle a$leptare, se еfЬсtuеаzёi tп сопfоrmitаtе cu prыederile 'ГГГt,UL(/I Il/ Capitolul
I (CalculareaTermeпu,lui) alCoduluiCivj|,5iimplicit, art,2б] (I),2б4 G) ;i 2б5.

1

Prod"SRL

SГFй;йа;
uпt din Floresti

SRl,
ltz\( ] tjIi'I'1'l'.

3 749,74

3 550,15

l l 252,15

SRL
вА(;UЕ,гт,Е

SItl.
lt;\U t]F]'I"I'}.

Data transmiterii

06-10-2022

06-10-2022 е-пl а i.l,



24. Corrtгactele de aclrizilie irrcheiate:

25. Arrularea рrосеduгii de achizilie рuЬliсй:iп temeiul аrt. 71 alirr. lit

Агgutтепtаrе:

Рriп рrеz,епtа dare de sеоm.й, grupul de luсru declпrd сd tеrm.еп.чl rle uуlерlчrе репtrч
itlclteiereп coпtroctuluikoпtractelor iпdiспtе ч .fost respectпt (ехсерtftпd cazurile prevdzule
de пrt.32 аliп. (3) пl Legii пr. ]3] diп 3 iulie 20l5 privitld achizi|iile publice ), precttпt si сd
tlt cazul dерuпеrii coпtesta|ii|.or, aceasteп aufost ехаmiпаtе ;i sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtч clare de sеппtd, grupul de luсru репtru acllizi|ii cоп/irmй corectituditlea
desfdsurdrii procedurii de acltizi|ie, fapt репtru care ропrtй rdsptlпdere соп.ftlrпt

,Gpjrtз_Nrgqlae
(Nume, Рrепumе

Nr.
d/o

Denumirea
ореrаtоrului

economic,
(IDNo)

Nчmй
rul

contra
ctului

Data
contгactulrri

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmепul
de

valabilitate
а

contractul
ui

1Г.tl,iлliz

fйrй ТVА сu ТVА

01

SA Fabrica de
unt din F'loresti
1 003б070l l 932

50-22 ||.|о,2022 l 500000
0_6 6]182.64 74000.0

02

СС Nivali-Prod
SRl,
100бб000l0l 12

5|-22 11,10,2022 l 500000
0-б 34200.0 41 040.0

31,12,2022

03

SC,,I}aguette"
SRl,
1 01 4б00037741

49 22 1|.10.2022 1 500000
0-б l0l663.15 l l6746.4ij

,\ьт#Н
,fЪ,п,*,rЁj1J"Ь

зт.{i,2dй
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr.  1   din   07.11.2022   .    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Bălăbănești  
Localitate s. Bălăbănești  
IDNO 1007601009071  
Adresa r. Criuleni, s. Bălăbănești 

MD-4811 
 

Număr de telefon 0(248)32508  
Număr de fax -  
E-mail oficial  primaria@balabanesti.md  
Adresa de internet -  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Primar, Ion Cotoman 
tel.: 061044622 

 

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 Renovarea retelelor magistrale de apa potabila din satul 
Malaiestii Noi comuna Balabanesti 

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-1664292288944 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1664292288944?tab=contract-notice  
Data publicării: 27 sept 2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md; 

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Buget de Stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA)  3 688 933.00 

Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

1. Data solicitării clarificărilor  27 sept 2022, 23:20 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Aveti incarcat un deviz pentru montarea a 100m de 

apeduct cu d.110 și preț estimativ de 3,6 mln. El ce va fi 
din aur sau nu ați incarcat totul? 
 

Expunerea succintă a răspunsului  Din motive tehnice,nu a fost incarcata in sistem toata 
documentatia caietului de sarcini.Revenim cu 
corectari.Cerem scuze. 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664292288944
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664292288944?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664292288944?tab=contract-notice
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Data transmiterii 28 sept 2022, 10:12 
2. Data solicitării clarificărilor  5 oct 2022, 11:44 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform prevederilor Ordinului nr.14 din 10.02.2022 

Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM cu 
privire la aprobarea Amendamentului CP 
L.01.02:2012/A2:2022 „Economia Construcțiilor” 
Salariu mediu pe ora al muncitorilor-constructori este 
stabilit 84,97 lei/ora. Intrebarea: a) Devizele de 
cheltuieli supuse raportului de verificare includ 
coeficientul la manopera de 84,97 lei/ora sau un alt 
coeficient? b) Cum vor fi evaluate ofertele depuse cu 
coeficientul 84,97 lei/ora sau nu va fi luat in calcul acest 
coeficient? c) Ofertele care vor avea un alt coeficient la 
manopera mai mic de 84.97 lei/ora vor fi evaluate sau 
descalificate? 

Expunerea succintă a răspunsului  In devizul local,supus verificarii si in baza caruia a fost 
elaborat caietul de sarcini salariul este stabilit 57.66 
lei/ora. Avind in vedere ca 84.97 lei/ora este o valoare 
medie de referinta,incepind cu 01.02.2022 in cazul 
prezentarii unei oferte cu salariu mai mic de aceasta 
valoare (84.97) va fi necesar sa prezentati calculul 
contabil cu argumentarea valorii pentru o ora a 
salariatilor,inclusa in oferta Dvs. 

Data transmiterii 7 oct 2022, 08:40 
3. Data solicitării clarificărilor  6 oct 2022, 10:05 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  Conform prevederilor Ordinului nr.14 din 10.02.2022 

Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM cu 
privire la aprobarea Amendamentului CP 
L.01.02:2012/A2:2022 „Economia Construcțiilor” 
Salariu mediu pe ora al muncitorilor-constructori este 
stabilit 84,97 lei/ora. Intrebarea: a) Devizele de 
cheltuieli supuse raportului de verificare includ 
coeficientul la manopera de 84,97 lei/ora sau un alt 
coeficient? b) Cum vor fi evaluate ofertele depuse cu 
coeficientul 84,97 lei/ora sau nu va fi luat in calcul acest 
coeficient? c) Ofertele care vor avea un alt coeficient la 
manopera mai mic de 84.97 lei/ora vor fi evaluate sau 
descalificate? 

Expunerea succintă a răspunsului  In devizul local,supus verificarii si in baza caruia a fost 
elaborat caietul de sarcini salariul este stabilit 57.66 
lei/ora. Avind in vedere ca 84.97 lei/ora este o valoare 
medie de referinta,incepind cu 01.02.2022 in cazul 
prezentarii unei oferte cu salariu mai mic de aceasta 
valoare (84.97) va fi necesar sa prezentati calculul 
contabil cu argumentarea valorii pentru o ora a 
salariatilor,inclusa in oferta Dvs. 

Data transmiterii 7 oct 2022, 08:40 
4. Data solicitării clarificărilor  6 oct 2022, 10:05 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform prevederilor Ordinului nr.14 din 10.02.2022 

Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM cu 
privire la aprobarea Amendamentului CP 
L.01.02:2012/A2:2022 „Economia Construcțiilor” 
Salariu mediu pe ora al muncitorilor-constructori este 
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stabilit 84,97 lei/ora. Intrebarea: a) Devizele de 
cheltuieli supuse raportului de verificare includ 
coeficientul la manopera de 84,97 lei/ora sau un alt 
coeficient? b) Cum vor fi evaluate ofertele depuse cu 
coeficientul 84,97 lei/ora sau nu va fi luat in calcul acest 
coeficient? c) Ofertele care vor avea un alt coeficient la 
manopera mai mic de 84.97 lei/ora vor fi evaluate sau 
descalificate? 

Expunerea succintă a răspunsului  In devizul local,supus verificarii si in baza caruia a fost 
elaborat caietul de sarcini salariul este stabilit 57.66 
lei/ora. Avind in vedere ca 84.97 lei/ora este o valoare 
medie de referinta,incepind cu 01.02.2022 in cazul 
prezentarii unei oferte cu salariu mai mic de aceasta 
valoare (84.97) va fi necesar sa prezentati calculul 
contabil cu argumentarea valorii pentru o ora a 
salariatilor,inclusa in oferta Dvs. 

Data transmiterii 7 oct 2022, 08:40 
5. Data solicitării clarificărilor  6 oct 2022, 10:05 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform prevederilor Ordinului nr.14 din 10.02.2022 

Ministerului Economiei si Infrastructurii al RM cu 
privire la aprobarea Amendamentului CP 
L.01.02:2012/A2:2022 „Economia Construcțiilor” 
Salariu mediu pe ora al muncitorilor-constructori este 
stabilit 84,97 lei/ora. Intrebarea: a) Devizele de 
cheltuieli supuse raportului de verificare includ 
coeficientul la manopera de 84,97 lei/ora sau un alt 
coeficient? b) Cum vor fi evaluate ofertele depuse cu 
coeficientul 84,97 lei/ora sau nu va fi luat in calcul acest 
coeficient? c) Ofertele care vor avea un alt coeficient la 
manopera mai mic de 84.97 lei/ora vor fi evaluate sau 
descalificate? 

Expunerea succintă a răspunsului  In devizul local,supus verificarii si in baza caruia a fost 
elaborat caietul de sarcini salariul este stabilit 57.66 
lei/ora. Avind in vedere ca 84.97 lei/ora este o valoare 
medie de referinta,incepind cu 01.02.2022 in cazul 
prezentarii unei oferte cu salariu mai mic de aceasta 
valoare (84.97) va fi necesar sa prezentati calculul 
contabil cu argumentarea valorii pentru o ora a 
salariatilor,inclusa in oferta Dvs. 

Data transmiterii 7 oct 2022, 08:40 
6. Data solicitării clarificărilor  7 oct 2022, 07:58 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare deviz 2-1-5A, poz. 21 deviz 2-1-4 A poz.18 - cit 

cintareste scara tip C-2 ? 
Expunerea succintă a răspunsului  Greutatea 45.6 kg 
Data transmiterii 7 oct 2022, 10:03 

7. Data solicitării clarificărilor  7 oct 2022, 08:01 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare corectarea intrebarii de mai sus -deviz 2-1-5A, poz.23 

cit cintareste scara tip C-2 ? 
Expunerea succintă a răspunsului   Greutatea 45.6 kg 
Data transmiterii oct 2022, 09:59 

8. Data solicitării clarificărilor  7 oct 2022, 10:30 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare conform legii Achizitiilor garantia pentru oferta poate fi 
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transferata si la contul Beneficiarului. Va rog sa oferiti 
si rechizitele bancare a Primariei pru a transfera garantia 
pentru oferta la contul dumneavoastra. 

Expunerea succintă a răspunsului  Primaria com.Balabanesti rechizitele bancare Cod fiscal 
1007601009071 Cont bancar 226629 MF-TR Centru 
Criuleni TREZMD2X Cod IBAN 
MD33TRPDAS30000001069600 

Data transmiterii 8 oct 2022, 10:54 

Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Modificarea caietului de sarcini, duae, anunțul de 
participare 

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

29.09.22 09:45 

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

- 

Până la termenul-limită (data 21.10.2022, ora 10:02), au depus oferta _6_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. LORASCOM S.R.L. 1003600159867 Сotoman Mariana 
2. S.R.L. MAXCOSM PRIM 1009600028556 Turturica Angela 
3. S.R.L. NEW FUTURE TECH 1020600014693 Ciumaș Elena 
4. S.R.L. ATAR INTER 1015600010057 Calancea Pantelimon 

5. SRL Orizont 1013606003631 Globu Nelea – 90% 
Boguș Pavel – 10% 

6. SC Foremcons SRL 1005600001878 Axenti Dumitru 

 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
LORASCOM S.R.L. S.R.L. 

MAXCOSM 
PRIM 

S.R.L. NEW FUTURE 
TECH 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară Prezentat prezentat prezentat 
DUAE Prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(1% din valoarea ofertei fără 
TVA) 

prezentat prezentat prezentat 

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

Documentaţia de deviz 
(forma 3, 5, 7) 

prezentat   

Anexa 7 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 8 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 9 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.10 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.12 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.13 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.14 prezentat prezentat prezentat 
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Anexa nr.15 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.16 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.17 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.18 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 19 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 20 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 21 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 22 prezentat prezentat prezentat 
Certificat de înregistrare a 
Copie confirmată prin 
semnătura întreprinderii 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa 
datoriilor la Confirmat prin 
aplicare semnăturii 
Obligatoriu bugetul de stat 

prezentat prezentat prezentat 

 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Atar Inter SRL Orizont SC Foremcons SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară Prezentat prezentat prezentat 
DUAE Prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(1% din valoarea ofertei fără 
TVA) 

prezentat prezentat prezentat 

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

Documentaţia de deviz 
(forma 3, 5, 7) 

prezentat   

Anexa 7 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 8 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 9 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.10 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.12 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.13 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.14 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.15 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.16 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.17 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr.18 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 19 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 20 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 21 prezentat prezentat prezentat 
Anexa nr. 22 prezentat prezentat prezentat 
Certificat de înregistrare a 
Copie confirmată prin 
semnătura întreprinderii 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa 
datoriilor la Confirmat prin 
aplicare semnăturii 
Obligatoriu bugetul de stat 

prezentat prezentat prezentat 

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și 

unitate de 
măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

Renovarea 
retelelor 

magistrale de 
apa potabila 

din satul 
Malaiestii 

Noi comuna 
Balabanesti 

LORASCOM S.R.L. 2 976 293,40 1 buc + + 

S.R.L. MAXCOSM 
PRIM 3 026 428,61 

1 buc 
+ + 

S.R.L. NEW FUTURE 
TECH 3 299 923,07 

1 buc 
+ + 

Atar Inter SRl 3 376 859,86 1 buc + + 

SRL Orizont 3 567 361,14 1 buc + + 

SC Foremcons SRL 3 567 361,14 
1 buc 

+ + 

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

25.10.2022 LORASCOM S.R.L. Clarificări privind: 
- anexa nr. 14; 
- anexa 15; 
- experienţa similară; 

Au fost prezentate actele necesare 
inclusiv procesul verbal de recepție a 
lucrărilor executate în ultimul 
contract prezentat; 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

 Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot        

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

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) 
 
 
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 
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Nu se aplică 

Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Renovarea 
retelelor 
magistrale de 
apa potabila din 
satul Malaiestii 
Noi comuna 
Balabanesti 

LORASCOM 
S.R.L. 1 buc 2 976 293,40 2 976 293,40 3 571 552,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

LORASCOM S.R.L. 27.10.2022 e-mail 
S.R.L. MAXCOSM PRIM 27.10.2022 e-mail 

S.R.L. NEW FUTURE TECH 27.10.2022 e-mail 
Atar Inter SRl 27.10.2022 e-mail 
SRL Orizont 27.10.2022 e-mail 

SC Foremcons SRL 27.10.2022 e-mail 

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

 
Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 
Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilita
te al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

LORASCOM 
S.R.L. 

DA 53 
07.11. 
2022 

45200000-9 2 976 293,40 3 571 552,00 
31.12. 
2023 

 

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

 

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

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

- 

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru 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. 















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


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


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


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


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


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice � 

Nr.1 din 07 noiembrie 2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 338 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

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

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

[Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

Nr: n/a 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □   Servicii �  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de furnizare, de menținere și de extindere a 
licențelor Citrix, CommVault, ManageEngine, SAP 

Cod CPV 72268000-1; 48710000-8 
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: ocds-b3wdp1-MD-1663326048812 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21063867/ 
Data publicării: 16.09.2022 

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: BAP nr.05 din 21.01.202, pag. 137-140 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 304 979,18 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  20.09.2022 
Denumirea operatorului economic                                      - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Puteți să confirmați dacă licențele solicitate vor fi 
folosite pentru o instalație( CommVault) deja 
existentă? Dacă da, care este ID -ul instalației. 
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Expunerea succintă a răspunsului  Da, va fi folosită instalația existentă cu CCID 101D97 
cu perioada activă de până la 19.12.2022. 
 

Data transmiterii 20.09.2022 
 

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

- 

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

- 

 
  5. Până la termenul-limită (data 11 octombrie, ora 11:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ÎCS SOFTLINE INTERNATIONAL – lot 1 1010600019136 Softline Holding PLC / 
DAȘCHEVICI Alexandr 

2. BTS PRO SRL – lot 2 1008600061565 TOPALO Arcadie / 
SUVOROV Alexandr, 

VOLOCIUC Irina 
3. SC DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL - lot 

3 
1006600054871 CHIRTOCA Vasile, 

CARAUȘ Oleg /  
GHINCU Sergiu 

4. ÎCS RELIABLE SOLUTIONS 
DISTRIBUTOR SRL – lot 4, lot 5, lot 6 și lot 7 

1010600010328 BALINT Dumitru Răzvan/ 
BÎRSAN Vitalie 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

ÎCS SOFTLINE 

INTERNATIONAL 

SRL 

SC DAAC 
SYSTEM 

INTEGRATOR 

SRL 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 

SRL 

BTS PRO 

SRL 

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

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului 
bancar în MDL 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea experienței 
operatorului economic în domeniul 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

ÎCS SOFTLINE 

INTERNATIONAL 

SRL 

SC DAAC 

SYSTEM 

INTEGRATOR 

SRL 

ÎCS RELIABLE 

SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 

SRL 

BTS PRO 

SRL 

de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit 
Actul care atestă dreptul de 
livrare/prestare a bunurilor / 
serviciilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
licențele Citrix 

ÎCS SOFTLINE 
INTERNATIONAL 

SRL 
351 000,00 1 serv + + 

Lot 2: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
soluția Citrix ADC 

BTS PRO SRL 81 669,25 2 serv + + 

Lot 3: Subscriere 
anuală pentru soluția 
de backup Simpana 
CommVault 

SC DAAC 
SYSTEM 

INTEGRATOR 
SRL 

268 789,50 1 buc + + 

Lot 4: Menținerea 
licențelor 
ManageEngine 
ServiceDesk Plus 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

249 139,60 
1 serv /  

100 om-oră 
+ + 

Lot 5: Servicii de 
asigurare a accesului 
la suport anual pentru 
licențele SAP 

143 900,00 1 serv + + 

Lot 6: Subscriere 
anuală pentru soluția 
de monitorizare și 
audit a infrastructurii 
Microsoft cu analize 
de comportament în 
timp real 

36 600,00 1 buc + + 

Lot 7: Subscriere 
anuală pentru soluția 
de gestiune a 
înregistrărilor în 
ADMicrosoft 

45 800,00 1 buc + + 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic Informația solicitată 

Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

12.10.2022/ 
13.10.2022  

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

Solicitare detalieri suplimentare 
pentru lotul 4 „Menținerea 
licențelor ManageEngine 
ServiceDesk Plus” poziția 2 
„Servicii prestate în baza 
solicitărilor de schimbare”, privind 
modelul propus pentru gestiunea 
solicitărilor de schimbare. 

Ofertantul a prezentat 
informația solicitată. 

17.10.2022/ 
19.10.2022 

SC DAAC SYSTEM 
INTEGRATOR 

SRL 

Clarificare asupra lotului 3 
„Subscriere anuală pentru soluția 
Simpana CommVault Backup & 
Recovery” și anume în caietul de 
sarcini a BNM, se regăsește o 
singură poziție pentru 15 pack-uri a 
câte 10 mașini virtuale. Conform 
ofertei de preț (Specificația de preț, 
anexa nr.23) s-a divizat lotul în 2 
poziții. Astfel, s-a solicitat explicație 
asupra neconcordanței dintre 
solicitarea BNN și oferta depusă. 

Ofertantul a comunicat că: 
Oferta financiară a fost divizată 
în 2 părți pentru 2 și respectiv 13 
bucăți (în total 15 pack-uri) 
deoarece în forma dată a fost 
prezentată cotația de preț de la 
producător și anume poziția 1: 
prelungirea subscrierii pentru 
licențele existente și poziția 2 – 
extinderea numărului de pack-
uri cu încă 13 bucăți,  totodată 
menționând că, acest lucru nu 
afectează funcționalitatea 
produsului sau  livrarea 
produsului /licențelor solicitate. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt - 

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

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

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

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

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

Atribuirea contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lot 1: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele Citrix 
Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru licențele Citrix 
Virtual Apps and 
Desktops, Advanced 
edition pentru 350 
utilizatori 

ÎCS SOFTLINE 
INTERNATIONAL 

SRL 
1 serv 351 000,00 351 000,00 421 200,00 

Total lot 1: 351 000,00 421 200,00 
Lot 2: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru soluția Citrix ADC 
Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
a soluției Citrix ADC 
VPX - Standard Edition 
pentru instanța de 1000 
Mbps 

 
 
 

 
 

BTS PRO SRL 

1 serv 61 251,95 61 251,95 73 502,34 

Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
a soluției Citrix ADC 
VPX - Standard Edition 
pentru instanța de 200 
Mbps 

1 serv 20 417,30 20 417,30 24 500,76 

Total lot 2: 81 669,25 98 003,10 
Lot 3: Subscriere anuală pentru soluția de backup Simpana CommVault 
CommVault Backup & 
Recovery For Virtual 
Machines, Per VM (10-
Pack) p/n CV-BKRC-
VM10-11 Renewal of 
existing subscription: 
CCID 101D97 

SC DAAC 
SYSTEM 

INTEGRATOR 
SRL 

2 buc 17 919,30 35 838,60 43 006,32 

CommVault Backup & 
Recovery For Virtual 
Machines, Per VM (10-
Pack) p/n CV-BKRC-
VM10-11 Extension of 
quantities 

13 buc 17 919,30 232 950,90 279 541,08 

Total lot 3: 268 789,50 322 547,40 
Lot 4: Menținerea licențelor ManageEngine ServiceDesk Plus 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Servicii de asigurare a 
accesului la mentenanța 
și suportul anual pentru 
licența ManageEngine 
ServiceDesk Plus Multi-
language Enterprise 
Edition pentru 30 
utilizatori (1000 de 
noduri) 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 serv 207 779,60 207 779,60 249 335,52 

Servicii prestate în baza 
solicitărilor de 
schimbare 

100 om-oră 413,60 41 360,00 49 632,00 

Total lot 4: 249 139,60 298 967,52 
Lot 5: Servicii de asigurare a accesului la suport anual pentru licențele SAP 
Servicii de asigurare a 
accesului la suport anual 
pentru SAP Business 
Objects Edge BI 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 serv 143 900,00 143 900,00 172 680,00 

Total lot 5: 143 900,00 172 680,00 
Lot 6: Subscriere anuală pentru soluția de monitorizare și audit a infrastructurii Microsoft cu analize de 
comportament în timp real 
Subscriere anuală pentru 
soluția de monitorizare 
și audit a infrastructurii 
Microsoft ADAudit Plus 
Professional, sau 
echivalentul 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 buc 36 600,00 36 600,00 43 920,00 

Total lot 6: 36 600,00 43 920,00 
Lot 7: Subscriere anuală pentru soluția de gestiune a înregistrărilor în ADMicrosoft 

Subscriere anuală pentru 
soluția de gestiune a 
înregistrărilor în 
ADMicrosoft,  
ADManager Plus 
Professional, sau 
echivalentul 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

1 buc 45 800,00 45 800,00 54 960,00 

Total lot 7: 45 800,00 54 960,00 
TOTAL, lei 1 176 898,35 1 412 278,02 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică. 
Argumentare: Nu se aplică. 

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

ÎCS SOFTLINE INTERNATIONAL SRL 21.10.2022 email și SIA RSAP 
SC DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL 21.10.2022 email și SIA RSAP 

ÎCS RELIABLE SOLUTIONS 
DISTRIBUTOR SRL 

21.10.2022 email și SIA RSAP 

BTS PRO SRL 21.10.2022 email și SIA RSAP 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru  
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice) 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractelor:  

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

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

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

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

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

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

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

17. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
-derea: 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA  

ÎCS SOFTLINE 
INTERNATIONAL 

SRL 

Cu capital 
străin/ 

autohton 

25/217/2022-
LD din 

03.11.2022 

72268000
-1 

351 000,00 421 200,00 31.01.2023 

SC DAAC SYSTEM 
INTEGRATOR 

SRL 

Cu capital 
autohton 

25/216/2022-
LD din 

03.11.2022 
 

(recepționat 

contractul semnat de 
contraparte 

07.11.2022) 

48710000
-8 

268 789,50 322 547,40 31.01.2023 

ÎCS RELIABLE 
SOLUTIONS 

DISTRIBUTOR 
SRL 

Cu capital 
străin/ 

autohton 

25/219/2022-
LD din 

03.11.2022 

72268000
-1, 

48627000
-9, 

48982000
-5 

475 439,60 570 527,52 31.12.2023 

BTS PRO SRL Cu capital 
autohton 

25/218/2022-
LD din 

03.11.2022 

72268000
-1 

81 669,25 98 003,10 31.01.2023 

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

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

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

(NU) 
 

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

n/a 

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

n/a 



  

  
8 

 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Constantin ȘCHENDRA 
(semnat electronic)   



DARE DE SEAMA

de,l.ibui.c, conir..tului dc rchizitii publice {
de incheiere a lcordului ca.ltu
de anulare a prooedurii de atribuiE E

Nr. I din 0,411.202)

1. Dde cu prlvlre lr autorh.rm c0nFr(.ntIr
D(numirer ruloritSlll conlmdrnr. PnmlriaLomun. HinoNl Mare

IDNO t00760t010264

s.Hinopul Marc. Ftrl Criulcni

024872238

0243722t3

priman!.hmm@smail..on

Pc6oau de conrnct (nune, pre"une, Angh€lici Eusenia, 069625746
eusenia.mshelici@smsil.com

:. Drtr.u privnchprorcdurrdrstribuire:

Tipul p.ocedurii de itribuire aplicar€ Ec€reren orcrlelor de prcluri Dlicitalic
dcschisi EAllolo: //,/Ealil

Procedurr de rchlzlitc rcpcllrl fd,ai c,:l
Tipul obietulni contractulni de &hlzllie/ Bunu.io Seoi.iio LucrdriE

Rcpararea rcFlei de elecbjclare la gadinif! de

,15100000-0

Expunerea norivuluyteneiului privird
alegero p.ocedu.ii de akibuire dn .u,/1
apli.drii altor prccedti decAI li.notia

Procedura de atribuire fre ra ,nr',.a /t
cadtul ponahlui aure anental Linr ul. o!ds b3wd.1 MD-1662460524003



DJU D!b trarii06nc2022
Pl.tformr dc.chizilI pqblicc urilizrln E rdrhiiii.mdr,r:&44!t!:!I\ !lP!!tLl!!r!! l

E Da ENU

i,,lhj -"'-" 
dc r(h/'i p'br((

ocds b3wdo1-Mo 1662131910364 l
Dar!06.09.2022
I-i.k-ul: q.d!q14tr!1:!p:rcq?9-6!524!!!

o\!ord.cr\lrtL ESinEn di'xLric & achizilrt j

.Licii!licc!{tronici !Cxtalogelectonic

Eauld Jc 5tet DBulct CN4l\1 Elrugt'
CNAS; .sutse ext.nrcr E kE surse: Ii'r.r?.r
,.Sarl errop.tn l

Procodur! r fon incluslinpl.nul dc
ichizilii publice a auloriinii conlrrctinl€

Anu.( de intenlic Publiclt ln BAP fdl@,

Telrnici ti instrudente spectnce dc

l,!!p! !!1-

vllorrca Frimrta lid r[,,li I11 166_r00

priird ddcum.nhlir dr .tribunt:

cdzt! rt.ax aL.la! lDli.itatt thtilicat)

Dru solicitArii cl.rificirilor
Donnnirc, oDcrrtorului ccononic
Expunerea succint! r solicitnrji dc

Erpuner€a suc.irr. I rnsrun!q!q!

J. NJodili.ii' iop.rxtcin doruntot,liN dr r rnt:
(s. w .onvtala ih .dttl h L arx 4t Jae oPerdt. ,totliJ;.ni)

I l{cm,rrut rmoificiritor
Public,'r In BAP/!h nijlorcclur

5. Pini l. rrn.nul liniti (l,b _19.09.202?_.o'.' iJ :-00 l, ru,hnu. orc r l

Ihir ar ttt)n1 rl d. 2)tclTern€n-linirr dc d€punure li de$hiJcrc
r ofcrtclor Drolnnsit /drrn d,;

Denutrrircr operarorului ccon0nric IDr_o

l0 1860002,14I5
r0l8u0uur16ll

$!!r!ar!!!L



6. l"rrnrlii privi"d otcith dc
dr cir.e operrrorti economici:

Denurnirea oterotnrului eronomic

Documertele ce constituie of€rta
(Se rt .onshho prin: ptantut, neprePftat, nt corL\pude)

DUAE

Docunentc dc c!Ulica
Sc ru L.nsDuta Din prdntdl, ne?tuzct

i Ltnrnal ia p irijld .leru| li rca da.unteht lar prc:.nlat. s. ra nrdi.a nt carlor"tit.re ct .di, t.l.
dnt Aot ,tu.rt.|h .le ar'ibritx ;i sc r11 .arsehkn ptir: pr...tt n, ,etr..."t t|, nr cor.spunde (ht
.al c.n1d da.,,tcntul d lbe preentat, dar w .ar.spuD.Ie.aitletor de ulil(E)

7. tnlornrli! prnind cor.rpunderr! ofrrrelof N t.rintrle$lidtrr.:

345
9t1,00

914.52



* ln uzut utiliz&ii licitaliei electronxe se tu indi.a pptul olutei linale
(lhlomolia prieind "Carespunderea cu c*intele .le calrcate ti Arespudm u
specifcaliite Ehnice , k nco"knna prin: ,,+ in cdzul..tesp,hde i sj prin ,- incazul

3. ?eliru elucidrr.r !no. n.d*itlll slu confirnlree unor dite p.ivind corspmdere0 ofeftei
cu cerinlele shbilit in docu m.nlltl! de otri buiE (includr j u $ific!..r p relulu l a no rn'l de
$lu ut) s! $llctlal:

9. Otei.ntiir6plnti/d6crlifi$ti:
D€lumlre! oDer*orului €conomic Motird resDiEerii/d.scslindrU

10. Modrliliter deevalurre r oterteb.l

Pcntro mai muhe loluri cunulale E

Alte rinirfi p.ivind numdrul de lotun cd pot li alnbunc aceluiai afetuat: []ndielil

Jusrificdea daiziei de a nu atribui confilctul pe lotuii

11. Cnknul de rnibuircrplicrt:

Col mai buh Eport calitat€-pret a
Cel hd bun mport calitato-cost E
(in Rzul in urc ih cadrul procedurii de atib rc sunt aplicoE nai nulte criterii .le atibune re
var i tlica toate.titeiile de auibtne aplicate ti denunirea loturilor aletente)

12, lnldrnrtiaprl\lnd factorit de evaluare aplicrli:

(Se to codpleta pehtru lotutile cate au fosl atnbuire in bazd cileiilat: cel nai bu raport
catitote-pret sau cel mai bun tuport calitalacasl)

Denunirea oDemloruUi 4ononic I

Den!diea ooedrotului tronomic n



Motiyul re€valunrit ofcrielor

ArnburRconhctu d de ach z,tre pub rcnacordutui-cadru:

Anulau procedrrii de achizitie publicrj

In tcheiulart 7l ali. lir_.

cohlpteta ,t e.ul ih .arc ofertete aulost rcewluate repeta,

cv,ruirii )i cobprrrrit oten.tor d.pure to.rdrut proc€durii !.

ls. Informr(roper,ror'tor.cononkidsprrdectiitr gruDutuidetu.ru penru,chritii:

" 

m* :ii; iilii::!!t",.iiirii.iiiiii:ti:: #!,r;.;.!:i,: 
d;:;,i::7ri;"

(mri TvA)

t .'459J3,00 145913,00 345 911,00 4r5 | 19,60

Dennnir€a operatorutui Moda|jtr tea de tmnrniter-

21,09,20r2

23.O9,2022

16. Terncnul d. 
''reptrrc 

penru inchdcre! conrr&tului:
i" oa in;; "ar@; esrharia
confi.actului estc mai micd dec pngurite
pre\;zurc l, an. 2:hn. (lJ !tfcs,, nr. Bl
d'n I iule 2Ot5 pn\LndJchrzr riepdbhce

tr o,ire in crzut rrrnsmireriiiiuniiiir
rin niiloac€ elecrronicc si/s!u flx o

tr ll zile in ca^lnehnlmlei
chxnicrrii prin njjloace el*tronicc ,i^au

In calln.are vJtoarca e$nalaa
conliacturu' esle egatd sau nai nd decat
pmEdrileprcv&ure ta ad 2 al,n. (1, stLeqi
nr. lll drn I 

'uhc 
20 t5 pnv,nd a!hrrtjrte

tr t t zite in mzutmsmmiiomGliii
!!4liloace ehronice si/saD fEx E

tr l6.le in cJatncrdnsm,rni
@nicdrii prin nrjloacc el*tunne ti/su



(Selectali teflneh,l .le o$eptdte r.spectat. Cnlcularcn lemehelar prevdz,te de Leaea ,r. 1 3 I drl
3 ilrle 20t5 ptirikd dchizitiile publ)ce inclusir a temenelar de a eptare, se elictltezi in
r.nlornit.te u ptltdetile TTTLULUI ttlCapitolul l(Calcularea Tennenuhli) aiC.rlului cirit

17. coDkrcrul de ,.hiziJic/..ord

SRL 3 0l.l t.l 45100000
0

i45
913,0
0

415
I19,6 ll D102)

I3. lntormlli! privind !cl'izilii puDlicc
.loar n' ..:u1 nt .are la ya.edura de
s a indteiat .arruLt/..ntude Peltnl

dunbirc Gchizilii vrrzi) ttbrff dutd se eon)pt.tu:a
a.hn4ic prbliL.i rt fo! arkutc ., iteii de .|tu abilit'le ti
loti|tun t.rna dtr? at loa arli..t .ntuii dL

Au fon aplicale .rjterii peniru achizilii publi.c durrbit.

V.lode. de rchizilie cu ryA din corFac./conlBcte r
Ioaululrorurilor peniru c,rc,u fosr,pli.dc critcrii dc

codul cPv !l lotuld4orurilorpenrru care lostrplicrrc

crnenul de atribuire peDtru lotul4oturile pcnlru c're ru
rort rpli.lte .ritcrii dc du.rbilitrlc:

C.t hlti br\ tutan dtlitat. ttz| L
cel rni btn ruport mlrate m! E

Pnn pre-ata date de sann, gruput rk btu deelaa cn tunetul .le attqtarc p.ntu irth?i?rtt
.attdnlui/cottraa?birdicakafo!re:p{ht(e.!6nluzr.pr.6zttedtud,32 n. (3) ll



L4n,t t3I di, t i'lie 2015 ptblrd.ch6liik ttutie ), p..ctn $ cd la arl d.pun i cda!4nol
$i/se" re..fio"nt np@ttelot dz nonltothLrc, qcc4aaoulon ehi,tt fi tuI"lior.e

Frin yantu dt de sun4 s.upul d. la.tu p.atu achlztil @'imn uEdltudlr.. &staq'tnni
tro..tutn de achlil.,fdpt p.aht cate poann fisPmderc coifon Prden*ikr l4.L lr r'g@n

Codducrbml gropului d.lucrupethu rcdnru:

















DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publicer
de incheierea acordului_cadiu n

de anulare a procedurii de atribuire r
Nr. -MD-I665579328445 din 04. tt.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantji:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

4. Modificlri operate indocumentafia de atribuire:

Den umi rea autoritelii contractante IMSP SCM,,SffintulArhan lMihail"

1 003600 I 525s8
str. Arhanghel Mihail, 38Numtrr de telefon 022 29-26-s2

Numlr de fax 022 24-14-88

Adresa de internet http://www.spital.a lmihail.md/Persoana de contact (nume,@
p1-a1 aP1 I an c i ca - gef- s p.. i a I i rt ach i, i 1i i p u b I i c r,
022 24-36-98

Tipul procedurii de atribuire apticate rCererea ofertelor de prefuri
rLicitatie desch isa aAltele:

Tipul obiectului contractului de a"hi Bunuril Serviciil Lucrdrir
Obiectul achizifiei

Lucrdri de modificarea schemei erectrice prin montarea unui
generator cu P-440 KW a Spitalul Clinic Municipal ,, Sfintul
Arhanghel Mihail"conform caietului de sarcini

Procedura de atribuire ocds-b3wdp I - MD- I 66557932U45

Platforma de achizifii publice utilizatl
Tehnici ;i instrument" .[""if*" a" rAcord-cadru osistem ainum@

electronica tCatalog electronic
Sursa de finanfare rBuget de stat; lBuget CNAM; t@

rAlte surse: surse proprii
Yaloarea estimate Aei, /drd TVg I 466 129,00

Data solicitirii clarifi cirilor Nu au fost operate
lren umirea oDeratorului econom in
Expunerea succintl a solicite"ii Ae claritcare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

Nu au fost operate modificari
Publicate in BAP/aIte m Nu se aplici
Termen-limiti de depunere qi O...t iO.r.-
ofertelor prelungit (iupd ca)

Data publicarii: 12 oct2022,15:55
r e-licitatie.md; I yptender.md



Den umirea operatorului economic

,InstelPrim "SRL

5. P6nr la termenul-limitr data 25.10.2022,ora 09:00, au fost depuse o singurr ofertr:

6' Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAEprezentate de cltre operatorii economici:

Informa(ia privind corespunderea oferteror cu cerin(ere soricitate:

8' Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespundereaofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusive justifica.eu p..1uluianormal de sclzut) s-a solicitat:

1

Den umireaoperatorului economic
Denumire document

Garan{ia
pentru ofertl

Documentele ce constituie ofe.te
,,InstelPrim "SRL

Denumirea
ofeftantrcand
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Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Corespunde
rea cu

cerin(ele de
calificare

Lucrdri de modificarea schemei .l."tri.. p.in
montarea unui generator cu p-440 KW a
Spitalul Clinic Municipal ,, Sfintul Arhanghel
Mihail"conform caietul ui de sarcin i

Informa{ia solicitattr Rezumatul rtrspunsului
ratorului economic26.10.2022 ,,lnstelPrim "SRL Solicitare Declara{iei

privind confirmarea
identit[ti i benefi ciari lor
efectivi qi neincadrarea

La data de 26.10.2022 afost transmis
prin email.



acestora in situa{ia
condamnirii pentru
participarea la activit6li
ale unei organizalii sau
grupdri criminale, pentru
corup{ie, fraudd gi/sau

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii / descalificirii
Nu sunt

Ofertanfii (ofertele) respin$i / descalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut r
Costul celmai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost o

12. in ,rma examinlri, evalulrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6:

l3.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

l4.Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful total
(ffirl TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de modificarea schemei electrice
prin montarea unui generator cu p-440
KW a SpitalulClinic Municipat ,,
Slintul Arhanghel Mihail,'conform
caietului de sarcini

,,lnstelPrim "SRL 1 369 703,93\ei I 643 644,71 lei

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,lnstelPrim "SRL 27.10.2022 SIA RSAP MTender, email

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micl decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizi!iile publice

| 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax o
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax n

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egala sau mai mare decat pragurile prevazute

E l l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n

3



la art,2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
vind achizitiile publice

Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
15. Contractul de

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptore pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectal (excepfind cazurile prevdzute cle art. 32 alin. (3)
al Legii nr. l3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii
contesta(iilor Ei/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceaslea au fost examinate ;i
solu(ionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii
procedurii de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor in vigoare.

(Selectali termenul de asteptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. ljl din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv s termenelor de asteptare, se efectueaid in conformitate

ifu:

Q,{unte, Prenume)

acordul-cadru incheiat:

Denumire
L

operatorul
ui
economic

Intreprinder
ea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere
I
Cu capital
strlin

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/acordu
lui-cadru

,,InstelPrim
,,SRL

Intreprinderea

Cu capital
autohton

Nr. MD-
166ss793284
45 din
03.11.2022

4520000
0-9

1369703,
93

t643644,
7l 31.12.2022

4

















Nг. 1 din 07 noiembrie 2022

1. Date cu rivire la autoritatea contractantЁ:

2, Date сч ivire la rocedura de аtriьчirе:

Dепчmirеа autorititii contractante lMSP lnstitutul de Меdiсiпё UrgепtД

Localitate mчп,Сhigiпёч
IDNo 1003600152606
Adresa str,Тоmа СiоrЬё, 1

Nчmаr de telёfon / fax (022)250-809

Adresa de internet www,urqепtа,md
реrýоапа dё contact Serviciul achizitii рuЬliсе

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate Сеrеrеа оfегtеIоr de pret

Procedula de achizitie repetatё (dupa caz) Nr

Tipul obiectului contractului de achizilie Bu пu ri

obiectul de achizitie

cod cPv 33600000-6
Ехрчпеrеа motivuluiltemeiului privind alegerii
procedurii de atribuire пп *.,",о*, n,, ***,,*,rюi4j! фýdlм Ф сор)

Nr: осdэ-Ь3wdрl:Мl}1665143141933/21065285 :'-;-1::1'

Lin k-ul] hltps 

'/mtender,qov,md/tendeБ/oфý-b3wd 
р1 -MD-1 66514з 14 j 933?tab=contractnotice

Data pUblicarii 7 oct 2022 ]4|50

Procedura de atribuire lддццлi!елdеrg9!аФ

п yptender.mdnwww.achizitii.md пe-licitatie,mdP|atforma de achizilii publice utilizatё

Data si ora deschiderii ofertelor

пDа пNu
Link-Ul catreplanolde achizitii publice publicati

htlOs]/www,L]rqenи,mdlcontracleРlanol20semestrial%20de".620achizi%c8"/"98ie%202022.pdf

Procedura а foýt inclusa iп planul de achizitii pub|ic€ а
autoritё!ii contractante

Nг,: ВАР 73 diп 21,09.2021

Link-ul: httosr/tender.qov,mdko/SYstem/files/bap/2014/bap пr 7З 0,pdf
Апчп! de intenlie publicat iп ВАР (dчрё caz)

Acord-cadrU/Sistem dinamic de atribUiгe/Licitalje electronica/catalog еlесtгопiсTohnici ýi instrumente specifice de atribuire (dUpa caz)

suIsa de finantare Surse рrорrii
474 000 MDLValoarea estimatЁ (Iei, fбгё TVA)

3, Сlаrifiсёri rivind documentatia de atribuire: (5е vа camplela iп cazuliп саrе ач fost solicilale сlаlifiсёi)

Data: 10 oct 2022, 13:35

Subieclul intrebaгii; Anunt de participare, Metoda 9i conditiile de рlаtё: - Рriп tгапsfеr, iп tеrmеп dё 90 i|ё, dupa рrеzелtаrеа facturji

intrebare: Solicitam miсsогаге tеrmепulчi de plata pina la 30 de zile.
Raspuns (,1 0 oct 2022, 

,l3:43): 
Сеriпlеlе aU fost inaintate conform prevederilor legislatiei Тп vigoare, сч rеSресtаrеа principiilor de rеglеmепtаrе

а relatiilor privind achizi$ile publice ýi апчmе: Utilizarea eficienta а banilor publici ýi minimizarea riscurilor autoritalii contractante, t anýparenta
achizi ilоr blice Urаrеа . tгаtаmепtului l, im lоr.i пеdisсrimiпёгii tuturor ofertan

Ьuпа SOlUtie va fr liчrаrе рriп tгапSе (Una sau doua), саге va asigura са toate cantitatjle сопtrасtаtе репtru fiecare LoT va fi realizate ре marginea

conkactului incheiat.
Raspuns (,10 oct 2022, '13:48): Сеriп!еlе aU

а rеlаliilоr ргiчiпd achizi[]ile pubjice ýianUme

prevederi
contractante,pU tatii

rlo ln сu rеа de епtаrеlemtfos сопfогm ilоriпаiпtаtё isla[ieileg иgOаrе respecta ргiпсiрi rе9
bani bl cl ml za{eamllouti eficienta riSсUгiIо autoгi trапSраrеп taýl

achizi ilог blice, uгаrеа сOпсurеп пеdisсrimiпёrii tutuгоr, tratamentului |, im al

Data: 10 oct 2022, 1З:47
песеSitёti, iп dесUгS de 24 оге,

irational pentru toti ОЕ Сеа mai

DARE DE SEAMA
de atribuire а Gontractului de achizilii publice п

de iпсhеiеrе а acordului_cadru u
de апulаrе а рrосеduгii de atribuire п

E-mail achizitii@urqenta.md

Produse parafarmaceutice - 2022 (3)



Data: 10 oct 2022, 14:02

Subiectul intrebarii: cerinlele aU fost inaintate conform prevederilor legislatiei iп Иgоаrе, сч rеsресtаrеа principiilor de геglеmепiаrе а relaliilor
privind achizi$i|e pOblice ýi апчmе; utilizarea еfiсiепtё а Ьапilоr pUblici ýi miпimizаrеа гisсUrilOг autoritalii contractante, tгапsраrепtа achizitiiloг

Publice, аsigчrаrеа солфrепlеi, tratamentului фаl, impaфalitaliýi пеdisсгimiпаrii tltчrог оfеrtап|ilоr.

lntrebare: Se раrе ф rёSрUпSuгilе la toate solicitёrile sunt generate de чп bot, care пu poate inlelege еsепlа iпtгеЬёrilоr ýi пu poate gёsi о cale

репtru о solutie гесiрrос avantajoasё, iп caz сопtrаr, va rugam sa da|i Uп sеmп сё toate aceste гёSрUпSUri пU au fost generate de mаýiпа. iп
licitatia Sunt punctele, саrе sunt сюпчепаЬilе doar pentru autoritatea сопrасtапtё. Теrmепе scu(e de liчrаrе (24 de оrе de |а data solicitarii) ýi
tеrmепе foarte lungi de plata (90 de zile) ýi nicio gаrапtiе ф toate Ьчпчrilе vor fi achizilionate. Vё rчgёm sa optimizalj aceste conditii сопfогm

рrорuпеrilоr facute mai sus,
RЁsрчпз (,|0 oct 2022, 14]12): Stimate operator economic, vа аdчс€m la cunoýtinta ф: cerinlele au fost inaintate сопfоrm prevфerilor

legisla$eiin vigoare, cu respectarea principiilor de reglementare а relaljilor privind achizitiile publice ýi апUmе: utilizarea еfiсiепtё а Ьапil0r publici

ýi minimizarea riscurilor autoritёlli clntractante, tапsрагепlа achiitiilor publice, аSigurаrеа сопсUrепlеi, tratamentului egal, imрафаliЁtii ýi
nфisФiminarii tuturor ofertantilor, Solicitam Sa va сопfоrmаti сеriпtеlоr indicate Тп document4ie, се au fost intocmite iп conformitate cU

Ie inStituп

4. Modificiri о erate in documenta adeatribuire: ýе va сопрlеlа iп саzuliп care au Гоsl ореrаlе mоdifЕёri)

Rezumatul modificarilor

Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (dUрё caz)

5. Рiпi la termenu1-1imiti 18 oct 2022, 09;00 , au fost de use 4 oferte:
Denumiloa о rato.ilol economici i/adminiýtratorii

BloSlSTEM MLD poiata vitalie

EcHlPAMED_PLUS lurchevici valeriu

ENDO-cHlRURGlE Gh Dan

6. lпfоrmа riчiпd ofertele de use i doc. de calificare si aferente DUAE rezentate de citre 0Е:ll

Dопчпirеа operatolilol economici

BloSlSTEM l\,lLD

ENDO-cHlRURGlE

BloSlSTEl\,1 tvltD

DlTA ESTFARl\,4

(lпfоmа!а рaiчkd dепuпircа docuпenle]or prezфlale se vа indica iп фпlqпilаlе cu celin ,lele din dосumепtаФ de а?фUirе sl se уа corseп па рiп: рrаzапы, лёрaaaaпht, пч
сопsрuлdе (iп cazul сёпd dосuпелful а foý рrеzепlаl, dar пч сUеsрLлфсеdпtеЫ de саtГаав))

lDN0Nr

1 1010600028048
2

,1002600046359

3 1003600077677
10096000332424

Nr.

1

2

з

4

Nr.

1

2

3

4

п! сOгеепntal.Documontelo со constituie oforta se va сопsеmпа

Pro пеrеа t9hпiса Рrорчпеrеа financiari DUAE Gаrапtiа p/u ofeгta

Documgnto da саli{iсэrо (Se va сопýеmпа pdn: prczentat, neprczentat; nl] coгespunde)
DUAE

сu coreSpunde prczentat

рrеzепtаt

prezentat

prezentat

prezentat

prezental

ргеzепtаt

ргеzепtаt

plezeпlat

рrеzепiаl

prezentat

prezental

prezentat prezentat prezentat

ргеzепtаt рrеzепtаt prezentat

prezentat prezentat prezentat

prezentatprezentat prezentat

pгezentatprezenlat prczentatprczental prezenlat

plezeгtatргеzепlаt ргеzепtаt prezentatprezentat

prezenlatprezentat рrеzепtаt pгezentatргеzепtаt

prezental prezentat prczentat

Termen-limiti de dеDчпеrе ýideýchidere а ofertelor prelunEit

сhirtоасё luгiеDlTA ESTFARM

DlTA ESTFARM

ECHlPAMED-PLUS

Dепчmirе opeгаtor осопоmiс

I P,"."ntal

EcHlPAMED-PLUS

ENDo_CHlRURGlE
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8. Pentru elucidarea чпоr neclaritёti sau confirmarea чпоr date privind corespunderea ofertei cu сеriп!еlе
stabilite iп documenta de atribuire incl. ustificarea lui апоrmаl de s s-a Solicitat:
Datа tranзmiterii operatol есопоmiс lnformatia solicitata

Nr.01 -B/A din 19,10,2022 solicitare - mоstrе

BloSlSTEM MLD
DlTA ESTFARM
EcHlPAl\i]ED_PLUS
ENDo_cHlRURGlE

9. Ofertan l res lп i/descalifica l:

173,Set p/u cateterizare arteriilor periferice duрЁ metoda Seldinger, p/u mёsчrаrеа invazivё а

presiunei arteriale gi рrеluаrеа sAngelui ia апаlizi - Рrе{ majorat

10. Modalitate de еча|чаrе а ofertelor:

Donumiвa oфratorului есопоmiсi itotivUl reзpiпgerii/doýcalifica.ii

DlTA ESTFARM 183,Set tuburi gofrate p/u араrаt de чепtilаrе (3 direclii) - Ptre| mаjоrаt

ENDo_cHlRURGIE

репtru toate loturile п
Alte limitari privind пчmёruldе lоturiсаге potfi atгibuite aceluiasi ofertant: /пdlсаt' D

Justificarea deciziei de а пu аtгiьui contractul lоtuгi

11, Criteriul de atribuire aplicat:

репtru fiесаrе lot п
репtrч mai mu|te loturi cumulate r

cel mai Ьчп rароrt calitate-pret п

cell mai Ьuп calitate-cost L
саzчliп carc iп cdful pюceduii de atribuire sunl Фliсвtе mаi пultе clitelii de alibuiъ, se чоr indica loate cйeiile de alibuire aplcate ýi dепuпirеа blunlol aferenle)

12. lnformalia privind factorii de evaluare aplicati:
Se va com ot!гi]e саrе а! Iost alribuite in baza сritепilоr: cel mai Ьчп саl ýau се] mai bun rа d

13. Rееvаluаrеа ofeЁelor: (se va complete iп cazul iп са.е o'ertele au fost reevajuate rcpeиt)

pretul cel mai scizut п
costul сеl mai scazut п

Eactorii do evaluar0 valoarea din ofelti Punctajulcalculat

Denumirea ooeratorului economic'1 Total

DелUmirе factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul п Ропdеrеа

DепUmirеа operatorului есопоmiс п Total

Dепumiге factorul 1 Ропdегеа

Dепumirе Factorul п

Motivul rеечаlчёrii ofertelor
Modificirile oprate

Ропdеrеа
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Апчlаrеа procedurii de achizilie рчЬliсё:

Iп temeiui аrt, 71 аliп. _ Iit __.

Argumentare

15. lnformarea rilor economici des deciziile ru ului de lucru ntru achiz
Dаъ traл!miteгii

DlTA ЕSТFАRМ
Nr.01-8/1 719 din 25.10,2022 Е - mail / SlA RSAP / М-Тепdеr

EcHlPAMED_PLUS
ENDo_CHlRURGlE

16, Теrmепчl de agteptare pentru iпсhеiеrеа contractului:
п cazul in саге valoarca estimata а сопlгасlчlчi este mai miй dесэt п б zile iп cazul transmiterii comunicarii rlп ml loace electronice au fax
йgUrile рrечёzчtе lа art,2 al,i3) Legea 131/15 рпч nd aфiziliile pUblice п 11 zjle in cazul netransmiterii ]оmuпiсагii пп ml loace еlесtгопiсе i/SaU fax

п сзzul iл сэrе valoarea estimatё а contвclulul este фаlЁ sau mаimаlе п 1,1 zile in cazul transmiterii conunicaгii ml lоасе еlесtrопiсе i/SaU fax
pвgUrile prevazule lа ai,2 al,(3) Lфеа 131/15 privind achizitiile

П 16 zile in cazu| пеtгапsmitеrii соmчпiсёгii рriп mijloace еlесГопiсе si/Sau faxublice
rceIlE lm.ld.rрФ.:r6 ф iФэ N 11 опаз а7 15 itt19, .lФ4*, dё 4q,ф, g

'У 
c+'iol, 

' 
€ddлв rm@t) d сfuh cly]l i iпфф а231 l1l 2Bl ||) g 2Б)

1т. contractele de achizitie incheiate:
Suma cu "vА

144 040 00
31,12,2022

495 720 00

'l8. |nformalia privind achizilii publiCe durabile (aChizilii vеГzi) (ruьriса dаtё se compleleaza dоаг in cazulin саrе а рюсеdчга de achаi(ie

plblica ач fost aplicate criteriide durabilitate is-a incheiat сопtвсUсопlвсlе Фntru lоИоtuп репtru саrе au fost aplicale criterii de durabilitate):

(indicati Suma cu TVA)

Рriп prezenla dare de sеаmj, grupul de lчсrч dесlаrё сё tеrmепul de a9feptare репtrч icheierea
contractuluilcontractelor indicate а fost terspectat (ехсерЁпd cazurile рrеvёzutе de art.32 аliп.(3) al Legii пr.131
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum 1i сd iп cazul depunerii contestaliilor, acestea au lost
ехаmiлаtе si sorufionate,

Рriп prezenta dare de sеаmй, grupul de lucru репtru achizilii сопfirmё corectitudinea desfёsurёrii рrocedurii de
achizi,tie, fapt pentru care роаftё rdsрuп vederil legale iп vigoare.

Pre9edintele grupului de lucru pent Mihail Сiосапч

DOItчmirе, ореrаtоaц lц l есоп о mic

BloSlSTEM MLD
Modalъtea de traл!mitelo

Nr, / data contraetului0perator всопоmiс

1 BloSlSTEM мtD 699 / 01 ,1 1 .2022

2 700 l 07,11.2022

теmеп de valabilitate al contractu!ui

AU fost ap|icate criterii p/u achizilii publice durabile (achizitii veni)?
vаlоаrеа de achizilie cu ТvА din сопtrасU contracte а
lotuluilloturilor p/u саrо au fost aplicate criterii de durabilitate (lei

MD):

Codul СРV al lоtчlчi/lоtчrilог plu саrе au fost aplicate сritеrii de
durabiIitate:
criteriul de atribuire p/u lotul/loturile pentru саrе au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Nr,

EcHlPAMED-PLUS

(DpvN U)

Pretulcel maiscazut п / Costul cel mai sсёzчt п
cel mai Ьuп raport calitate-pret / cel mai bun rароrt calitate-cost



DARE DE SEAMA

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

Nr. 6 din 01 noiembrie?}22

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Agentia "Moldsilva"
Localitate Mun. Chisinlu
IDNO 1006601000255
Adresa Bd. $tefan cel Mare, 124
Num5r de telefon 022272306
Numtrr de fax 022277345
E-mail oficial msilva@moldsilva. gov.md
Adresa de internet moldsilva.eov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Andrian Rotaru (conform ord 44 dinn 09.11.21)

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fbrd publicare prealabild a unui anun! de
participare

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

Bunuri X Servicii Lucr6ri o

0biectul achizitiei Produse de pepenierd ( material saditor)
Cod CPV 034s0000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd)

- art56 alin 1 litc) a Legii nr.131 din 03
iulie 2015 privind achizifiile publice

- amplasarea pepinierelor din cadrul
entitdfilor silvice pe intreg teritoriu al republicii,
disponibilitatea oferirii in cantitdti necesare a
materialului forestier de reproducere pentru
reimpddurire;

- numai pepinierele silvice din cadrul
entitililor subordonate a Agenfiei "Moldsilva", dispun
in stoc de o cantitate suficientd a materialului s6ditor,
necesar pentru efectuarea lucririlor de extindere a
pldurii;

- diversitatea materialului forestier de
reproducere disponibil in stoc qi utilizarea acestuia
in dependenf6 de staliuni, pref-calitate;

- asortimentul de arbori qi arbuqti pentru
plantare de care dispun intreprinderile silvice de
stat corespund urmdtoarelor exigen{e: capacitate de
stabilizare si consolidare a formelor de relief;

/



I diminuarea scurgerilor de suprafa{d gl innttra.*
I 
apei in sol; capacitate de supraviefuire pe soluri
sdrdturate;

- numai intreprinderile silvice dispun de
personal calificat in efectuarea lucrdrilor de
extindere a pddurii, dispun de tehnicd qi utilajul
necesar;

- suprafelele supuse reimpddurii se aflI pe
terenurile aflate in gestiunea intreprinderilor silvice
de stat;

- intreprinderile silvice de stat dispun de
practicd indelungatd de efectuare a lucririlor de
extindere a pddurii;

- misurd strict necesari, termenele de
aplicare a procedurilor de licitalie deschisd sau de
negociere cu publicarea prealabild a unui anun! de
participare nu pot fi respectate din motive de
maximd urgenfd (efectuarea lucrdrilor in perioada
repaosului vegetativ).

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t al ul ui guv e r na m e nt al www. m t e n de r. gov. m d)

Nr:
Link-ul:
Data publicdrii:

Platforma de achizifii publice utilizatl r: achizitii.m4; n e-licitatie.md; n yptender.md
Anunf de intenfie publicat in BAp (dupd ci) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd cazl

oAcord-cadru osistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd rCatalog electronic

Sursa de finantare X Buget de stat (FEN); nBuget CNAM; nBug-
CNAS; nSurse externe; n Alte surse: [Indicatil

Valoarea eslimatii (ei,./drd TVA) 2229016,25\ei

3. Clariliciiri privind documentafia de atribuire:

(se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clariJicdri)
I

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

(se va completa in cazul tn care aufost operate modiJicdri)

Data solicitirii clarificlrilor Nu este cazul
Denumirea operatorului economic Nu este cazul
Expunerea succinttr a solicitlrii de ctarincare Nu este cazul
Expunerea succint4 a rlspunsului Nu este cazul
Data transmiterii Nu este cazul

Rezumatul modifi clrilor Nu este cazul
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz\

Nu este cazul

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

Nu este cazul

2



5. P6ntr la termenul-limitr au depus oferta a 19 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO
f,'ondator

1 2 1

Agentia "Moldsilva'
1 Intreprinderea silvo-cinegeticd Straseni 1003600078021
2 Intreprinderea pentru silvicultura Ct isi"au 1003600085073 Agen{ia "Moldsilva"
3 Intreprinderea pentru silviculturi Corrrrat 100561 1000732 Agenfia "Moldsilva"
4 Intreprinderea silvo-cinegeticE Cimislia 100460500362e Agenfia "Moldsilva"
5 Intreprinderea pentru silv culturd Glodeni 1003602024240 Agenfia "Moldsilva"
6 Intreprinderea pentru silviculturd

"HINCE$TI-SILVA"
100360s002212 Agenfia "Moldsilva"

7 Intreprinderea pentru silviculturd I"rs-dra 100260s000174 Agentia "Moldsilva"
8 Intreprinderea pentru silvicultur6

..NISPORENI-SILVA" 1003609001899 Agenfia "Moldsilva"

9 Intreprinderea pentru silvicultur[ ;.911y6.
CENTRU" Ungheni

10036090098s1 Agenfia "Moldsilva"

l0 mrrepnnderea pentru silviculturd,,SILVA-
SUD" Cahul

100360300001 8 Agenlia "Moldsilva"

11 Intreprinderea pentru silviculturd Soroca 1003607009444 Agenfia "Moldsilva"
t2 Intreprinderea pentru silviculturd

$old6nesti
1004606002010 Agenlia "Moldsilva"

13 Intreprinderea pentru silviculturd
"TELENE$TI"

1003606007074 Agenfia "Moldsilva"

t4 Intreprinderea pentru silviculturd..TIGHINA'' 1002608000795 Agenfia "Moldsilva"

15 Intreprinderea silvico-cineeetici Taracliu t02160300902 Agenfia "Moldsilva"
t6 F.ezervatia Natqral6 Pidurea Oomneasca 1004602010961 Agenfia "Moldsilva"
t7 Intreprinderea pentru silviculturi drhei 1003606007845 Agenlia "Moldsilva"
18 Intreprinderea pgntru silvicutturi painet 1003604153298 Agenfia "Moldsilva"t9 Intreprinderea pentru silricultura Calarasi 1002609002202 Agentia "Moldsilva"

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

Denumire document
Denumirea

Documentele ce constituie oferta
vo consmna prin: prezentot, ne

Documente de calificare
Se va consmna prin:



(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului ,

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(inclusiv
TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot tr lei buc

intreprinderea silvo-
cinegeticd Straseni

61000 8130 Da Da

intreprinderea pentru
silviculturd Chisin6u

201000 139s0 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturi Comrat

87000 15850 Da Da

Intreprinderea silvo-
cinegeticd Cimislia

40000 253r Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturd Glodeni

221000 49200 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturd
..HTNCESTI-SILVA,,

68000 4480 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturi Iarsara

340000 43633 Da Da

intreprinderea pentru
silviculturd
..NTSPORENI-

SILVA"

308000 53680 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturd "SILVA-
CENTRU" Unsheni

s0000 3700 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturi "SILVA-
SUD" Cahul

18000 7215 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturd Soroca

62000 14950 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturd Soldinesti

16000 6510 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturd
..TELENESTI"

366000 6145',7 Da Da

Intreprinderea pentru
silviculturi
..TIGHINA''

487000 52000 Da Da

Intreprinderea silvico-
cinegeticd Taraclia

82000 22000 Da Da

Rezervafia Natural5
Pddurea Domneascd

16000 2700 Da Da

4



ntreprinderea pentru
silviculturd Orhei
Intreprinderea pentru
silviculturd Edinet

139955,5

silvicultur6 Calarasi

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
l#:::t:::::'::iS::::::*,:1,*:,-:,!,,;;;;,i;i;!re" si "corespunderea cu speciricatiitetehnice" , se vo consemna prin: ,, + " tn cazl,tl corrrprnirrif'; ;;" ,:_':;;r;;1;;;1r:i:;l;::l;
8' Pentru elucidarea.ungr neclaritrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea oferteicu cerinfele stabilite in documenia{ia de atribuire (inclusiv lustificarea prefului anormal desctrzut) s-a solicitat: Nu este cazul

Operatorut economic Informa(ia solicitatl Rezumatul rispunsului
i economic

Denumirea operatorut,riEooomic Motivul respingerii/descalifrctrrii

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi: Nu este cazul

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Negociere

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scEzut o
Costul cel mai scizut o
Cel mai bun raport calitate-prej X
Cel mai bun raport calitate-cosi n

(in cazul tn care fn cadrul procedurii de atr.ibuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atiibuire apricate si denumirea iturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaruare aplicafi: Nu este cazur

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate_cosj

f,''actorii de evaluare Valoarea din ofertl
ui economic I

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

29000 1800 Da Da

29875 Da Da

83000 7500 Da Da



Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examinlri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizifie public5/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate Ei
unitate de
masura

Preful unitar
(fIrr TVA)

Preful total
(fnrl TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot I buc lei lei lei
Intreprinderea
silvo-
cinegeticI
Straseni

8130 In asortiment 50833,33 6r000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Chisindu

r3950 In asortiment t6750 201 000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Comrat

1 5850 In asortiment 72500 87000

Intreprinderea
silvo-
cinegeticd
Cimislia

253t In asortiment 33333,33 40000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Glodeni

49200 In asortiment t84166,67 221000

Intreprinderea
pentru
silvicultur5
"HINCEgrl-
SILVA"

4480 In asortiment 56666,67 68000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Iargara

43633 In asortiment 28333,33 340000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
..NISPORENI-

53680 In asortiment 256666,67 308000

6



SILVA"

50000
Intreprinderea
pentru
silviculturd
..SILVA-

CENTRU"
Ungheni

3700 In asortiment 41666,67

Intreprinderea
pentru
silviculturd
,,SILVA-SUD"

Cahul

72ts In asortiment 15000 l 8000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Soroca

14950 In asortiment 51666,67 62000

Intreprinderea
pentru
silviculturl
$olddnesti

6510 in asortiment 13333,33

305000

16000

Intreprinderea
pentru
silvicultur5
..TELENESTI"

61457 In asortiment 366000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
..TIGHINA"

s2000 In asortiment 405833,33 487000

Intreprinderea
silvico-
cinegeticl
Taraclia

22000 In asortiment 69333,33 82000

Rezervafia
Naturald
PEdurea
Domneascd

2700 In asortiment 13333,33 16000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Orhei

I 800 In asortiment 24166,67 29000

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Edinet

29875 In asortiment t16546,25 139955,5

Intreprinderea
pentru
silvicultur6
Calarasi

7500 In asortiment 69166,66 83000

Anularea procedurii de achizilie public6: Nu este cazul

7



intemeiul afi.71

Argumentare:

alin. _ lit _

15.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupurui de rucru pentru achizi{ii:

(Informarea operatorilor economici impricali tn procedura de atribuirely11y n"1"'u.achizirii se rearizeazd rn ionfimi,",, ,u prrvederire art. 3l2015 privind achiziyiite publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

despre deciziile grupului de
' al Legii nr. l3l din 3 iulie

Denumireu op".uto"ul,,i e.orro^i. Data
transmiterii

Modalitatea de transmitere
,.r_..,.sprurqerea stlvo_ctnegeticd Straseni

Inl."p.inger"up.ntruffi
Intreprinderea penlnrffi

01 noiembrie Email
01 noiembrie bmall
01 noiembrie trmall
01 noiembrie .bmarI
01 noiembrie

119:lllla..SILVA"ruT.^+-^---: -- ,

trmarl
01 noiembrie Email

geprrnqerea pentru silvicrrlfirri T 01 noiembrie Emarl
01 noiembrie gmarl

,rrrspruruerea pentru stlviculturd ..SILVA_
CENTRU" Ungheni

01 noiembrie Email

01 noiembrieSUD" Cahul

-

f-+-^-..:-- r

Email

u
Intreprinderea pentru sffi 0l noiembrie Email

01 noiembrieint.p.ind
..TELENESTI"

-

T-+-^--:-r^---

.bmail
01 noiembrie Email

01 noiembrie ,Emall
01 noiembrie Email
01 noiembrie lmarl
01 noiembrie trmarI
01 noiembrie trmall
01 noiembrie trmalI

In cazul in care rulo*"ffi
este mai micd dec6t pragurile previzute la art.2
alin- (3) al Legii nr. t:iain 3lulie ZOil privina
achiziliile publice

Z 6 zileir.a
miiloace electronice qi/sau fax nfl 11 zile in carrl-netransmiterii comunicdrii
plil rniilgegg_glectronice pi/sau fax oln cazul in care valoarea estimatd a cont.actului

este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute laart.2 alin. (3) al iegii nr. 131 din 3iulie 2015 privind achi ,i1iit" puUji." 

' -

n tt rit
miiloace electronice qi/sau fax n
Z 16 zile iriarrG"transmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice Ei/sau fax n

(selectafi termenul d: .o!l?!'*e- respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliiie publicilinrturi, o rr,iuiritr de a;teptare, se efectueazd tn conformitate



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

1 7. Contractul de achiziliet aco rd ul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
a: cu capital
autohton/Cu

capital/mixt/as
ociere/Cu

capital strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitat

eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

rrrr rvA I 'Tlil
I

Intreprinderea
silvo-
cinegeticl
Straseni

De stat 74

01.11.22

03450000-9 50833,33 61000 01.11.2022

31.12.2022

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Chigindu

De stat 75 01.11.22 03450000-9 16750 201000 01.lt.2022

31.t2.2022

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Comrat

De stat 76 01.11.22 03450000-9 72s00 87000 01.1r.2022

31.t2.2022

Intreprinderea
silvo-
cinegeticd
Cimiqlia

De stat 77 01.11.22 03450000-9 33333,33 40000 0t.1.2022

31.12.2022

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Glodeni

De stat 78 0t.11.22 03450000-9 184t66,67 221000 01.11.2022

3t.t2.2022

Intreprinderea
pentru
silvicultur6
"HINCEgrI-
SILVA"

De stat 79 0r.11.22 03450000-9 56666,67 68000 01.11.2022

31.t2.2022

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Iargara

De stat 80 0t.tl.22 03450000-9 28333,33 340000 01.tt.2022

31.12.2022

Intreprinderea
pentru
silvicultur[
..NISPORENI.

SILVA"

De stat 8l 01.tL.22 03450000-9 256666,67 308000 0t.tt.2022

31.12.2022

Intreprinderea
pentru
silviculturd
..SILVA-

CENTRU"
Ungheni

De stat 82 01.11.22 03450000-9 41666,67 50000 0t.11.2022

31.12.2022

9



intreprinderea
pentru
silvicultur[
,,SILVA.SUD"

Cahul

De stat 83 01.11.22 03450000-9 15000 1 8000 0t.Lt.2022

3t.t2.2022

intreprinderea
pentru
silviculturd
Soroca

De stat 84 0t.11.22 03450000-9 5t666,67 62000 0t.11.2022

3t.12.2022

Intreprinderea
pentru
silviculturd
Solddnesti

De stat 85 0t.11.22 03450000-9 t3333,33 16000 0r.tl.2022

3t.t2.2022

Intreprinderea
pentru
silviculturd
..TELENESTI"

De stat 86 01.tt.22 03450000-9 30s000 366000 01.tL.2022

31.12.2022

Intreprinderea
pentru
silviculturd
..TIGHINA"

De stat 87 0t.11.22 03450000-9 405833,33 487000 01.11.2022

3t.12.2022

intreprinderea
silvico-
cinegeticd
Taraclia

De stat 88 01.tt.22 03450000-9 68333,33 82000 0_t.11.2022

3r.12.2022

Rezervalia
Naturald
Pddurea
Domneascd

De stat 89 01.11.22 03450000-9 13333,33 16000 01.fi.2022

31.t2.2022

intreprinderea
pentru
silviculturd
Orhei

De stat 9l 01.11.22 03450000-9 24t66,67 29000 01.11.2022

3r.t2.2022

intreprinderea
pentru
silviculturd
Edinet

De stat 92 01 .11.22 03450000-9 116546,25 139855,5 0t.r1.2022

3t.t2.2022

intreprinderea
pentru
silviculturi
Calarasi

De stat 90 0t.11.22 034s0000-9 69166,66 83000 01.tt.2022

31.12.2022

lS.Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd

doar tn cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si

s-a tncheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de

durabilitate)z

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

(DA/NU) DA

Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

2674855,50 lei
(indicali suma cu TVA)
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prin prezentu clare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea

contiactului/contractelor indiite-a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3)

al Legii nr. t3t din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd in cazul depunerii

conte"staliilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate ;i
solulionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conftrmd corectitudinea desJrtgurdrii

procidurii de uchizilie,fapt peitri tar" poortd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

%6,

durabilitate (lei MD):

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

03450000-9

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:
Prelul cel mai scdzut o

Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun raport calitate-Pretr X

Cel mai btm raport calitate-cost a

(Nume, Prenume)

ffi

1l













































DЛRЕ DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice
de incheiere а acorduluicadru
de anulare а procedurii de аtriЬчirе

п
tr

хr. 9,f diп O/.//,tal,l-
1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritati i contractante Iпsoectoratul паtiопаl de securitate publicd

Localitate muп. Сhisiпdu
rDNo 101 3601000509

Adresa Str, Dоiпа ] 02

Numir de telefon 06862579 1

Nulпбr de fax
E-mail dапi е la. Ь uпас al е @i gp. goy. md

Adresa de internet
реrsоапа de contact Daпiela Вuпdсаlе

2. Date сч рriчirе la рrосеdurа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе{uri
/Licitatie deschisб
пАltеlе:

Рrосеdurа de achizi(ie rереtаtй (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlui-саdrч

вuпчri п servicii / Luсrйri п

Obiectul achizi{iei S"n i"ii d" ,Eparafie 9i intretinere а automobilelor (inclusiv
piese)

Cod СРV 50000000-5

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬuirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia deschisd)

Рrосеdчrа de аtriЬuirе (se va iпdica diп cadrul

р or t alul ui guy еrп аmепtаl ww-w. mt епd er. goy. md )

Nr: ocds-b3wdp l -MD- 1 66Ц!ЭЦ9ý5З
I-inK-ut : http s : //achiz it i i. md/r о/рuЬ l iс/tепdеr/ 2 1 0 б 4 б l 2 /
Data publ icёrii 28.09 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй / achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd c,az)

йco.d-cad* oSistem dinamic de achizilie /Licitatie
electronicё пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап!аrе ZBuget de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSursе

externe; пАltе surse: [Iпdica|iJ
Vаlоаrеа estimatй Qei,.|drd TVA) 8зз ззз,2,7

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

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

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Dепчmirеа ореrаtоrulчi есопоmiс
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii dqjЦI,figIg_
Ехрuпеrеа sчссiпtй а rйsрuпsчlui
Data transmiterii



Тr"rrо "Пi"td ýi !Цщф!ЕЦ]!
Publicate ir, В4Ц/а!!9д

Ttnaic оtii"mdrul de zile]rtelor prelungit

б.."rntr." "p-.atorilor 
economici

Vasili CHIRTOCA
,,РДДС:Ц9цц.r]ýД

/

5.Pflnйlatermenul-Iimiti(data]r7.L0.2022,ora08:30),afostdepusi2ofertй:

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente D'AE prezentate de сitrе

operatorii economici:

dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

7.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerin{elesolicitate:

(Iпfоrmа|iа рriviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп сопfоrmitа!е сu сеriпУеlе diп dосumепtа|iа de

atribuire si se va сопSеmпа рriп: р,rеzеПtаЦ ieprezeпtal, пu соrеsрuпdе (fu carul сdпd dосumепlul а fost prezentat,

Т)епumirеа operattэrului есопоmiс

,ЛддQДgцý"ýД
-Г.С ,,Tudomar&CO"

,.iд пfдrtq

Рrорuпеrеz
Рrорuпеrеt

,риlаt п1l соrеsрuпdе)л., l.ъrl ---,-----l r 
I

prezentat рrеzgц!q!
prezenta! nrezentat

nrezentat рrеzепtаt
prezentat

-л{.л*6 /rhmй гпzI prezentat
\JaГalllta р9|l1rц vLw"u \--(Y

Se va сопsmпа рriп: рrеzеп, ta
le calificare
t иопrр7рпtаt- пu соrеSDUпdе

preZentat preZentat
DUAtl

(л 7\ рц9z9цlq!
nrezentat

prezentat
рrеzепtФnrezentat
prezentatnrezentat

prezentati etii impozitelor,

contribu{iilor
, Jл.*"fт .рпеrяlе dеsпrе оfеrтапt

prezentat

nrezentat prezentat
prezentatnrezentat

prezentat
чч,9Еф -.---о .l

ЪЫао" аоtыао" aoйrii tehnice соrеsрuпzбtоаrе pentru

лfАоt4rрq .arvici i lоr
prezentat

prezentatprezentatpleSglUl

pI9Z9!1at prezentat

nrezentatprezentat
prezentat prezentat

\Jaгalrua ptrrr

Ореrаtоri economici

Dепumirеа lotului

Dacia Logan alf 2011-2014

о]
Ф=
Z0

э

(,)

U

"оддс HERMES"
S.A

"Тudоmаr&Со"
S.R.L

Е<.Z>

9,Е

е *Ф
б. о,l'Ё
цЕЕ€

а<,=?

рЁ

с ;i"Ф
1 -,р.:и ч= 

=чё 8Е

buc

buc

1 48 604,16 + 40 407,з0 +

l 93 455,00 + 80 5з4,76 +

ffiа, 1l4Cp,4x4,alf

! - /f .пп Z 1nnQ

buc 1 78 417,50 + 60 2з2,49 +

+

+
buc 1 56 561,66 + 4,7 

,722,|8

SкodaUctavlaыl Lv,

ýkoda О.tqyЦВý 'I 
J99Z buc 1 90 135,83 + бз 4|6,5,7

de informare

2

producltorului pentru

Nr

lot

1

2

3

4

5



6 ýkoda Octavia A'l,\.4 benzin1 alf 201'7 Ьuс 95 76з,зз + 64 995,64 +

,7
Skoda Rapid a/f 20lЗ Ьчс 62 595,00 + 50 651,б1 +

8 Renaul Simbol a/f 201.2 buc з,l 1з4,16 + з0 470,8l +

9 BMW з28i alf 2014 Ьuс 84 97|,66 + 69 2з7,79 +

l0 BMW 318 a/f 2004 buc 80 475,83 + 65 067,50 +

l1 BMW 520 alf 2003 buc 85 бl7,50 + 67 4з0,|9 +

2 BMW 525 (automat) 
'f 

2004 buc 66 з69,|6 + 57 |44,52 +

3 Toyota RAV 4 alf 2017 buc 36 585,00 + з2 96з,86 +

4 Mitsubishi Раiеrо alf 200З Ьчс 56 365,83 + 4,7 |04,5з +

5 Wolkswasen Тrапsроrtеr alf 2006 Ьчс 58 054,16 + 48 137,83 +

6 Fоrd Tranzit alf 2015-2017 buc 8з 2,78,3з + 68,195,46 +

7 Iveco Daily 
'f 

2005 buc 60 155,8з + 49 91з,84 +

8 lveco Daily a/f 20]15 buc 47 585,00 + 39 605,46 +

9 Mercedes Benz 8l4 alf 1990 buc 19 683,75 +

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа рriуiпd "Coiespuпderea сч ceriп|ele de calificare" si "Corespunderea cu specificaliile tеhпiсе" , se уа

"onru.io 
prin, ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr песlаriti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu

сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriьчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scf,zut) s-a solicitat:

Data solicitйrii Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rf,spunsului
опеrаtоrulчi есопоmiс

2|,|0.2022 "Тudоmаr&со" S.R.L
Raportul fiпапсiаr pentru anul 2021;

Extras ANTA
А transmis iпfогmа{iа

solicitat1

9. Ofertan{iirespinqi/descalifica{i:

Dепumirеа operatorului 
"q9ц9*ý

Motivul respingerii/descalifi сйrii

,,DAAC-Hermes" S.A. l.tu co.*rpunde criteriului de evaluare ,,pretul J9] rnal ý9ДZцt"

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot /
pentru mai multe loturi cumulate п
репtrч toate loturile п
дltе limitlri privind пчmlrul de loturi cafe pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Prelulcel mai scбzut /
costul cel mai sclzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п

Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr iпdiса toate

criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pretr sau cel

mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat

Denum irea ореrаtоrц!цi е9qп9!цЦ Total

Dепumirе factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ропdеrеа

1

1

l
1

1

1

1

1

1

1

l
1

1

1



/

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va соmрlеtа iп cazul tп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

14. in чrmа ехаmiпйri, ечаlчirii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de аtriьчirе s_a

decis:

,hi Ь licй/acordului-cadru:

S.С.''Тчdоmаr&Со', S.R.L а fost desemnat ciýtigltor la Licitalia Deschisб пr. осds-ЬЗwdрl_мD_

l66434528065З din ..18'' octombrie2022pentru achizilionarea Serviciilor de rераrа{iе qi intre{inere а automobilelor

(inclusiv piese), in caietului de sarcini а fost solicitat рrе{чl unitar, totodata suma totalб penffu fiecare lot in раrtе а

fost stabilitб in dependenll de bugetul alocat 9i numбrul de automobile, respectiv contractul urmeazа а fi incheiat

сопfоrm sumei totale determinate de autoritatea contractantЁ.

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

ide

Motivul rеечаtuirii оfеrtеlоr

acnrz1
Pre{ul total
ftlrЕ ТVА

Pre{ul total cu
тчАDепчmirеа lotului Operator

чl
есопоmiс
desemnat
cAstisEtor

Cantit
atea

Рrе{чl
чпitаr йri

тчА

F]
й
U)

U
фL
сl

о

з
Qа

l 40 407,30 45 83з,3з 55 000,00
1 Dacia Lоgап alf 20ll-20|4

1 80 534,76 |94166,66 2зз 000,002 Dacia Duster 1 .sdCi, l l5 СР, 4х4, Ечrо

6,АdВlчеЩ
1 60 2з2,49 16 666,66 20 000,00J Йсiа Duster III 1.6 benzin1, 1 14 СР,

4х4, alf 20|7 _
1 47 722,|8 12 500,00 l5 000,00

4 ýkпdя осtячiа 
'f 

2006-2008
l бз 4|6,57 12 500,00 15 000,00

5 ýlrпdя Octяvia RS a/f 2007
1 64 995,64 66 666,66 80 000,00

6 Skoda Octavia А7.1.4 benzinё а/f 20|'7

1 50 651,б1 з16 666,66 380 000,00
7 ýkoda Rapid alt 201З

8 Renaul Simbol a/t 201,2 l 30 470,81 4166,66 5 000,00

1 69 2з,7,79 75 000,00 90 000,00
9 BMW з28.r aJf 201'4

l 65 067,50 6 666,66 8 000,00
10 вмWзl8 ,f 2004

1 6,1 4з0,|9 8 333,33 l0 000,00
1l BMW 520 alf 200з

l 5,7 |44,52 8 з33,3з 10 000,00
12 RTVIW 5?5 (arrtomat) 

'f 
2004

l з2 96з,86 25 000,00 30 000,00lз Toyota RAV 4 a/f 201,'7

1 4,1 104,5з 8 ззз,зз 10 000,00
14 Mitsubishi Pajero a4f 200З

15 Wolkswasen Тrапsроrtеr a/f 2006 1 48 l37,8з 41,66,66 5 000,00

1 68 795,46 l0 000,00 l2 000,00
lб Fоrd Тrапzit alf 2015-201.7

1 49 9lз,84 5 000,00 6 000,00
1,7 lveco Daily 

'f 
2005

1 39 605,46 5 000,00 6 000,00
18 Iveco Daily alf 201'5

1 l9 68з,75 8 333,зз 10 000,00
l9 Mercedes Benz 814 a/f 1990

833 333,21 1 000 000,00
Total lot 1-19

Modalitatea de transmitere
Гепumirеа operato rului есопоmiс

2,7,|0.2022AAC-Hermes" S.A,
2,7.10.2022S.C."Tudomar&CO" S.R.L

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura^de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru

achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе сч p)eueierile art. 3] al Legii пr, ]-3] diп 3 iutie 2015 priviпd achizi|iile

publice) 4



теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

_6 
"ile 

in cuzul t ansn iterii comunicйrii prin

mii loace еlесtrоп]ggýi/sqцЦхд
*---------------
[n cazul in саrе чutоаrБЪ,tir*й йontractului este mai

rni.a J..at pragurile prevlzute la art,2.alin, (3) al Legii

пr. l3 1 Oin Ъ iйiе 20l5 privind achizi{iile publice t omunicбrii prin

miiloace electronice ýi/sau fax в

ffieriicomunicйriiprin
loace electronice gi/sau fax л

ontractului este egalб

sau mai mаrе decAt рrаgurilе prevlzute laayt, .| alin, (3) al

;;ti;;. irl din з iutiJzors,privind achiziliile publice
,-,-J , 

: :т

п to 
"it" 

iп cazul netransmiterii comuntcбrll prln

miiloace electronice ýi/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr preuЙzute d9 !евеапr, 
131 diп 3 iulie 20]5

priviпd achizi|iile pubtice, iпclusii а tеrmепеlоr de asteptarr, ,i ,\r"rurrй |чъо.пfоrmitаtе 
сu prevederile

TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) d cbdilui Ciyil al Republicii Moldova),

17.Informa{iaprivindachizi{iipublicedurabile(achizi{iiverzi)(rubricadatйsecompleteazй
cazul in саrе la p.o""du.u de асhiziЦiе рчЬliсй au fost apiicate criterii de,,durabilitate qi s-a

contract/contracte репtru lot/loturi репtrч Ь" uu fost aplicate criterii de durabilitate):

1б. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Conducitorul grupului de lчсrч репtrч achizilii:

Vitalie TIMOTIN

dоаr in
incheiat

рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de luсrч declard сd tеrmепul de aqteptare peпtra iпcheierea

coпtroctului/coпtractelor iпdicate afost rerpictat (exceptand^"oziil" preydzute de art, 32 аliп, (3) al Legii пr, 131

сliп з iulie 2015 priviпcl achiziliile pubш[i, irr"o^ii сdiп iazul dерuпеrii coПtesto|iilor qi/sau recep|ioПdrii
-ropoorrio, 

de mЪпitоrizаrе, aceastia aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lu_cru репtrа achizi|ii сопJirmd coreclitudiпea desfisurdrii procedurii de

аclliii1ie,fаptp,nt,o',o,"piйti,а,p'"а")"-["it",-p,"uid",ilЬьgыeмu'ro.#..'.;,,
li.g

vаlоаrеа сопtrасtчlчi Теrmеп de
valabilitate

al
contractuluii
асоrdчlчi-

саdrч

Denumirea
operatorului

economic

iпtrерriпdеrеа

Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

Numбrul
qi data

contractului/
асоrdчlчi-саdrч

Cod СРV
frrй ТVА

]

inclusiv
тчА

50000000-5 833 333,27 1 000 000,00 зl.|2.2022S.C."TUDOMAR
&со" S.R.L

Cu capital
autohton

gг il-/l /м1

Aufostaplicatecriteriipentruachizi{iipublicedurabile(achizi{ii

@lVulou."u de achizilie сu TYA din contract/ сопtrасtе а 
_

ffi]y];.Й. p"i,t- саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate

(lei MD):
aplicate criterii

de durabilitate: Prelul cel mai scizut п

costul cel mai scбzut п

Cel mai bun rароrt calitate-pre! п

Cel mai bun rар94:Ф!аtе-!gýlд

b pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:





















1 
 

 
 

Darea de seama 

 de atribuire a contractului de achizitii publice 

Nr. 21061564R  din 08 noiembrie 2022    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul 
Localitate Municipiul Cahul 
IDNO 1007601008340 
Adresa Mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6 
Număr de telefon 0299 2 29 19 
Număr de fax 0299 2 24 00 
E-mail 1ristina  primariacahul@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacahul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Brînză Snejana 
Tel. 0299 2 19 49 
e-mail:primcahul.ap@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 
(dacă e cazul) 

Nu se aplică 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse alimentare  
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
1ristina1 decât licitația deschisă) 

Nu se aplică 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660312593877 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061564 
Data publicării:12.08.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:19.11.2021 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_90_1.pdf 

Tehnici și instrumente 1ristina 
de atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem 1ristin de achiziție □Licitație 1ristina1ca   
□Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; 
□Alte surse: bugetul local 

Valoarea 1ristina (lei, fără TVA) 1 055 300,00 
 

mailto:primariacahul@gmail.com
http://www.primariacahul.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660312593877
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660312593877
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061564
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_90_1.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va 2ristina în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  16.08.2022 
Denumirea operatorului economic Informația lipsește 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Conform SIA RSAP 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061564/questions 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform SIA RSAP 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061564/questions 

Data transmiterii 19.08.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică 

(Se va 2ristina în cazul în care au fost operate modificări) 

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

 

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

 

5. Până la termenul-limită (data 29 august, ora 15:00), au  depus oferta pentru lotul nr. 
1 ”carne” - 3  (trei) ofertanți: 

Nr
. 

Denumirea 
operatorului 

economic 
 

IDNO 
Asociații/administr

atorii e-mail 

1. SRL Slavena -  Lux 1002600003240 Smirnov 
Alexandru 

lidia.curdova@slavena.md 

2. SRL Meatpromcom  1017611004399 Calîn Anatoli 
Stoianov Ilia 
Meranji 
Haralampi 

meatpromcom@mail.ru 

3. CC Nivali-Prod SRL 1006600010112 Pleșca Igor 
Grădinaru Sergiu 

achizitii@nivalli.md 

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

Denumire 
document 

CC 
Nivali-
Prod 
SRL 

SRL 
Slave
na-
Lux 

      

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

cererea de participare 
(anexa nr. 7) 

prezentat prezenta
t 

      

Anexa nr. 22 (oferta 
tehnică) 

prezentat prezenta
t 

      

Anexa nr. 23 (oferta 
financiară) 

prezentat prezenta
t 

      

Garanția de ofertă prezentat prezenta
t 

      

https://achizitii.md/ro/public/tender/21061564/questions
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061564/questions
mailto:lidia.curdova@slavena.md
mailto:meatpromcom@mail.ru
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Anexa nr. 8 prezentat prezenta
t 

      

DUAE prezentat prezenta
t 

      

Declaratie privind 
principalele livrări 
efectuate în ultimii 3 
ani de activitate (anexa 
nr. 12) 

prezentat neprezen
tat 

      

Autorizatia sanitar-
veterinara de 
funcționare 

prezentat prezenta
t 

      

Autorizatia sanitar-
veterinara pentru 
unitatea de comerț 
si/sau depozit 

prezentat prezenta
t 

      

Avizul sanitar  pentru 
unitatea de transport prezentat 

Nu 
corespun

de 

      

Carnetul medical al 
conducătorului auto prezentat 

prezenta
t 

      

Certificatul de 
înregistrare sau decizia 
de înregistrare a 
întreprinderii  

Prezentat 

prezenta
t 

      

Extrasul din Registrul 
de Stat al Persoanelor 
Juridice 

prezentat 
prezenta

t 
      

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

prezentat Nu 
corespun

de 

      

Raportul financiar 
pentru 2021 prezentat 

Prezent
at 

      

 Certificat privind lipsa 
datoriilor. neprezent

at 

prezenta
t 

      

Dotarea tehnică 
(unitățile de transport) 
lista 

prezentat 
neprezen

tat 
      

a 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)). 

Comentarii privind îndeplinirea cerințelor de calificare: 

- Referitor la oferta prezentată de către SRL Slavena, grupul de lucru în scopul evaluării ofertei 
a solicitat de la operatorul economic certificatul de conformitate pentru ”carne de vită” , 
demonstrarea cerintei ca unitațile de transport utilizate la transportaea carnii vor respecta 
regimul termic special. În rezulatul solicitarilor autoritații contractante, SRL Slavena-Lux a 
prezentat certificate de conformitate pentru carnea de vită, producător SRL Meatpromcom, 
ceea ce nu corespunde specificației tehnice din oferta propusă de către aceasta. In același 
timp, SRL Slavena-Lux nu a prezentat nici dovada ca detine in dotare unitați de transport 
dotate cu frigider. Ținind cont de cele expuse mai sus, grupul de lucru respinge oferta 
prezentatăde catre SRL Slavena-Lux ca fiind neconfoma. 
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Totodată vom menționa faptul că la solicitarea autoritații contractante de a prelungi oferta și 
garanția pentru oferta, SRL Slavena-Lux nu s-a conformat solicitării, acesta fiind înca un 
motiv de a respinge oferta prezentată de către aceasta. 
 
7.  Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 
calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul nr. 1 
carne 

SRL Slavena Lux 523 500,00 kg - - 

CC Nivalli-Prod 547215,00 kg + + 

 

* 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) 
 
Comentarii: oferta propusă de către SRL Slavena-Lux nu corespunde cerintelor din documentația de 
atribuire. 
 

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 

19.10.2022 SRL Slavena-Lux Solicitarea documentelor de 
calificare 

Prezentate la 
20.10.2022 

19.10.2022 SRL Slavena-Lux 
 
CC Nivali Prod 
SRL  

Prelungirea termenului ofertelor și 
a garanției 

SRL Slavena-Lux – nu 
a prezentat 
 
Prezentat în termen 

25.10.2022 CC Nivalli-Prod 
SRL 

Prezentarea certificatului privind 
lipsa datoriilor.  

Au fost prezentate în 
termen 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Slavena-Lux Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, privind 

achizițiile publice – ofertantul nu a prezentat 
acordul privind prelungirea ofertei. 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 

13. Reevaluarea ofertelor:  

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

Motivul reevaluării ofertelor deciziei ANSC NR. 03D-659-22 din 17.10.2022 
Modificările operate Evaluarea ofertei CC Nivalli-Prod SRL 

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: CC Nivalli-Prod SRL. Pe perioada 
soluționării contestației, în scopul asigurării cu produse din carne a gradinitelor de copii, a fost încheiat 
un contract de mica valoare pentru 500 kg de pulpă de porc, 500 kg de sold de pui ți 500 kg piept de pui. 
Soldul alocațiilor bugetare la data de 28.10.2022 constituie 401 356,16 lei. Prin urmare,  vom diminua 
cantitațile contractate , astfel încât contractile sa poată fi înregistrate în sistemul trezorerial.  

 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 
de 
măsură 

Pret 
unitar, 

fără TVA  

Preț 
unitar cu 

TVA 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Prețul 
ofertei cu 
TVA 

Lotul nr. 1 carne       
Carne de vită CC Nivalli-Prod 

SRL 
250 kg 162,50 195,00  40 625,00 48 750,00 

Pulpă de 
porc 

CC Nivalli-Prod 
SRL 

1 000 kg 91,67 110,00 91670,00 110 000,00 

Șold de pui CC Nivalli-Prod 
SRL 

800 kg 52,50 63,00 42 000,00 50 400,00 

Gambă de pui CC Nivalli-Prod 
SRL 

150 kg 42,50 51,00 6 375,00 7 650,00 

Piept de pui CC Nivalli-Prod 
SRL 

1300 kg 75,00 90,00 97 500,00 117 000,00 

Pulpe pui CC Nivalli-Prod 
SRL 

500 kg 45,00 54,00 22 500,00 27  000,00 

    Total 300 670,00 360 800,00 
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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  

SRL Nivalli-Prod 28.10.2022 e-mail 
SRL Slavena-Lux 28.10.2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru C

od
 C

PV
 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

CC Nivalli-
Prod SRL 

 

 

Cu capital 
autohton 

 

 

34/AP 08.11.2022 

15
10

00
00

-9
 

300 670,00 360 800,00 

31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar 

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

 

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        ____________________            Nicolae Dandiș 
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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.153 din 08.11.2022 
1. Date cu p rivire la au torit atea contra ctantă : 

Denumirea autor ită ții contrac tante  Primăria Baurci-Moldoveni 
Localitate  s.Baurci-Moldoveni,r-ul Cahul 
IDNO 1007601004803 
Adre sa s.Baurci-Moldoveni,r-ul Cahul 
Număr de t elefon 029956247, 078481787 
Număr de fax  029956247 
E-mail oficial  primaria-baurci@mail.ru 
Adre sa de internet   
Persoana de contact  (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Enachi Elena, tel 078481787, primaria-
baurci@mail.ru 

2. Date cu p rivire la proced ura de a tr ibuire:  

Tipul proce durii de atr ibuire  apl icate  Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă  
□Altele: [Indica ți] 

Procedura de ac hiziție repetat ă (după caz) Nr: 
Tipul obiectulu i contr actului de achizi ție/ 
acor du lui-cadru  

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Ob iectul achizi ției ,,Proiectarea și construcția sistemului de alimentare cu apă 
și canalizare în s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul-Etapa II 

Cod CP V 45247130-0 
Expunerea motivulu i/temeiulu i privind  
alegerea proc edurii de atr ibuire  (în cazul 
aplicării altor  proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21064733 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1664438043163  
Data publicării:29.09.2022 

Platforma de a chiziții pu blice util izată  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Procedura a fost in clusă în  planu l de 
achizi ții pu blice a autor ității contr actant e 

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:23.09.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_
75_2.pdf 

Tehn ici și instrum ente specifice de 
atr ibuire   
(după caz) 

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

Sursa de finan țar e Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indica ți] 

Valoare a estimat ă (lei, fără TVA) 7747826,87 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarifi căr i pr ivind d ocumenta ția de atribu ire:  

(Se va completa în cazul în care  au fost solicitate clari ficări)   

Data solicitării clar ificăr ilor   
Denumirea oper ato rulu i economic  
Expunerea succintă a solicităr ii de clarif icar e  
Expunerea succintă a r ăspunsului   
Data tr ans miter ii  

4. Modificări op erate  în documenta ția de a tribui re:  

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

Rezumatul modificăr ilor   
Pub licate  în BAP/alt e mijloacelor de 
inform are  (după caz) 

[Indicați sursa uti lizată și data publ icării] 
 

Term en-limită de depu nere  și deschidere  a 
ofer telor pre lungit (după caz) 

[Indica ți numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 19.10.2022, ora_ 24:00), au depu s ofer ta  5 ofer tan ți:  

Nr . Denumirea oper ato rulu i economic 
 

IDNO Asociații/ 
adm inistrat orii  

1. SRL Dmavend 1003611011448 Nicolaev Constantin  
2.  SRL AQUACONSTRUCT-SERVICE 1015603000541 Cubreacov Ion 
3.  SRL LIAICUL 1003610002698 Tulus Dmitri 
4.  SRL Vipart Plus 1005600016494 Popov Vitalie 
5.  SRL Orizont 1003600059222 Vasile Lipcan 

6. Informații pr ivind ofert ele depuse și documentele de calificare și a ferente  DUAE prez entat e de 
căt re oper atorii economici: 

Denumire document  
Denumirea oper ato rulu i economic 

SRL 
Dmavend 

SRL 
AQUACONSTR
UCT-SERVICE 

SRL 
LIAICU
L 

SRL 
Vipart 
Plus 

SRL 
Orizont 

Documentele ce constit uie ofert a 
(Se va consmna prin: pre zentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 
DUAE  prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 
Garanția pentru Ofertă prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

Documente  de calificar e 
 Se va consmna prin: pr ezentat, neprezentat, nu corespunde 

Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documentația de deviz  prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 
Cerere de participare  prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 
Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

Grafic de executare a 
lucrărilor  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind experiența prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 
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similară 
Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executateîn ultimul an de 
activitate 

 prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

Declarație privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului  

prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de către 
aceștia 

prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

Informație privind asocierea  prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 
Aviz pentru participarea la 
lucrări în domeniul 
construcțiilor și instalațiilor 

prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor 
eliberat de Inspectoratul 
Fiscal 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii și extras din 
registrul de stat al 
persoanelor juridice 

prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

Garanția de bună execuție - 
4%  

 prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

DECLARAŢIE 
privind confirmarea 
identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani. 

prezentat prezentat prezentat  prezentat prezentat 

(Informația pr ivind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribui re 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 o fer telor cu cerințele solicitate:  
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Denumirea 
lotulu i 

Denumirea 
operat orulu i 

economic 

Prețul 
ofer tei 
(fără 

TVA)* 

Cantitate  și 
un itate  de 

măsură  

Cor espun d
erea cu 

cerin țele 
de 

calificar e 

Cor espun de
rea cu 

specificațiile 
tehn ice 

Lot 1  Proiectarea 
și construcția 
sistemului de 
alimentare cu apă 
și canalizare în s. 
Baurci-
Moldoveni, r. 
Cahul-Etapa II 
(SONDA 
ARTEZIANĂ) 

SRL Dmavend 269 618.33 1 deviz + + 
SRL 
AQUACONSTRUCT
-SERVICE 

275 545.30 
1 deviz + + 

SRL LIAICUL 281 717.00 1 deviz + + 
SRL Vipart Plus 283 311.98 1 deviz + + 

SRL Orizont 326 185.46 
1 deviz + + 

Lotul  2 
Proiectarea și 
construcția 
sistemului de 
alimentare cu apă 
și canalizare în s. 
Baurci-
Moldoveni, r. 
Cahul-Etapa II 
(REȚELELE DE 
APĂ) 

SRL Dmavend 7 309 950.61 1 deviz + + 
SRL 
AQUACONSTRUCT
-SERVICE 

5 224 226.79 
1 deviz + + 

SRL LIAICUL 6 718 867.00 1 deviz + + 
SRL Vipart Plus 7 349 099.88 1 deviz + + 

SRL Orizont 6 724 276.05 

1 deviz + + 

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

8. Pentr u elucidar ea unor  neclarită ți sau confirmarea  unor dat e pr ivind corespunderea o fer tei cu 
cerințele stabilite în do cumentaț ia de a tribui re (inc lusiv jus tificar ea pre țului anorma l de scăzut) s-
a solicitat:   

Data 
solicitării  

Operator ul economic In form ația solicitat ă   Rezmatul răsp unsului 
operat orulu i economic 

    
9. Ofert anții r espinși/descalificați:  

Denumirea oper ato rulu i economic Motivul respinger ii/descalif icăr ii 
  

10.  Modal itate a de evalua re a ofert elor:  

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Crit eriul de atribui re ap licat:  
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Preţul cel mai scăzut                          
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factor ii de evaluar e apl icați:  

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

Factor ii de evaluare  Valoare a din ofer tă  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. Reevalua rea o ferte lor:  

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

Motivul reevaluării of er telor   
Modif icăr ile operat e  

14. În urm a examinări, eva luării și compar ării ofertelo r depuse în cadrul  proc edurii  de atr ibuire s -a 
decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operat orulu i 

economic 

Cantitate  
și unitat e 

de măsură   

Prețul 
un itar  

(fără TVA)  

Prețul total  
(fără TVA)  

Prețul total  
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1  Proiectarea și 
construcția sistemului de 
alimentare cu apă și 
canalizare în s. Baurci-
Moldoveni, r. Cahul-
Etapa II (SONDA 
ARTEZIANĂ) 

SRL 
AQUACONS
TRUCT-
SERVICE 

1 deviz 275 545.30 275 545.30 330654.36 

Lotul  2 
Proiectarea și construcția 
sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare în s. 
Baurci-Moldoveni, r. 
Cahul-Etapa II 
(REȚELELE DE APĂ) 

SRL 
AQUACONS
TRUCT-
SERVICE 

1 deviz 5 224 226.79 5 224 226.79 6269072.15 

Total am bele loturi      6599726.51 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
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În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 
15. Informarea ope ratori lor  economici despre de ciziile grupulu i de lucr u pentr u achizi ții: 

Denumirea oper ato rulu i economic Data t rans miter ii  Modalitate a de tr ans mitere   
SRL Dmavend 24.10.2022 e-mail 
SRL AQUACONSTRUCT-SERVICE 24.10.2022 e-mail 
SRL LIAICUL 24.10.2022 e-mail 
SRL Vipart Plus 24.10.2022 e-mail 
SRL Orizont 24.10.2022 e-mail 

(Informarea operatorilor  economici implicați în procedura de atribui re 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. Term enul de aștepta re pe ntru î ncheierea contr actului:  

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. Contr actul  de achiziţie/acordul -cadru încheiat:  

Denumirea 
operatorulu i  

economic 

Într eprinde
rea:  

Cu capital 
autohton / 
Cu capital 
mixt/asocie

re/  
Cu capital 

stră in 

Număr ul 
și data  

contr actului/ 
acordu lui-cadru  

Cod 
CPV 

Valoare a contr actului 
Termen  de 
valab ilitate 

al 
contr actulu
i/acordu lui

-cadru  
făr ă TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
AQUACONS
TRUCT-
SERVICE 

Cu capital 
autohton 

 
42 08.11.2022 4524713

0-0 

5499772,09 6599726.51 

31.12.2023 

18. Informația privind ach iziții publ ice durabi le (achiziții verz i) (rubrica da tă se completează doar în 
cazul în care la p rocedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contrac te pentru lot/loturi pentru care  au fost aplicate cr iterii de durabil itate): 

 

Au fost apl icate criter ii pentru ach iziții pub lice durabile (a chiziț ii 
verz i)? (DA/NU) ___________ 
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Valoare a de a chiziție cu TVA din cont rac t/ contr acte a 
lotului/lotur ilor pen tr u care au fost apl icate criter ii de 
durabi litate ( lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CP V al lotului/lotu ri lor pen tr u care a u fost aplicate  cr iterii 
de durabi litate:  

Crit eriul de a tribui re pen tr u lotul/loturile pen tr u care au fost 
aplicate  cr iterii de du rabi litat e: 

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 
contractu lui/contractelor indica te a fost respectat (exceptând cazur ile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depuner ii contestațiilor și/sau 
recepționăr ii rapoa rtelor de monitorizare , aceastea a u fost examinate și soluționate.  

Prin prezen ta dare de se amă, grupul de lucru pentru  achiziţii confirmă cor ectitudinea desfăşu răr ii procedurii 
de achiziţie, fapt pentru ca re poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentr u achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura)  
 

            L.Ș. 



























I)лRЕ DE SIrлмд

de аtriЬr"riгс а contractttlui de achizilii pLrblice

шr. Jб din 0в. 11.2022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

3. Clarific:iri privind clocllltrenta!ia cle atrilruirc: Ntt st,tnt

4. Modit'icriri tlperirte iп <ltlcultrcntatia rlс atribrril.e: Ntt sltrlt

5. I)iпi la tcrITlenul-|imitri (data 24.10.2022o ora l l:00), а depus ofertir l ofertant:

Denumirea autoritбtii contractrrntc Iпsресtогаtul Gerlcral al Polilici aI MAI
Localitate nrutr. chisitlziu
IDNo 1 0 1 З (l0 l 00()0495
Adresa str. Тiгаsроl 1lll
Numtir de tclcfon 022-в68- l з0
E-nrail oficial igpfri)igp.gov.пld
Adresa de intcrnet ц,rvц,.politia.IllCl
I)crsoana dc contact (пttllle, рrапчпlе, tele.fiп,
с - пlu il.)

V iсlогiа Llt1,1tttl, acIl i zi ti i()i gp. gili,. rlltl ;

022-868-265 
^ 

067 -402- 1 1 4

'l'illuI рrоссdurii cle atribuire aplic:tte I-icitalic clcscIlisй
Рrоссdurа de ac|rizifie rереtаtй (фtрёi caz) Nг: оссls-Ь3ivdlэ l -MD- l 665 1 27 81 66]2
'Гiрul olriectului contractului dc achizitie I] Lrrrr-rгi

obiectul achizitiei Dispozitive cle mйsttгаrс а vitczci (гасlаг)
Cod СРV 38300000-8
Iiхрuпеrеа motivului/tcnlcitlltli privintl
alcgcl,ca рrосес|urii с|с аtriЬuirе (iп cazul.
ч р l !с r1 r 

1 ! 911_1 у у 1ц9с с_у! цц:!!! с 9 4! l i с i l с t I i ч d e,s, с h i.s d )
Рrоссdurа de atrilruire (se va iпсliса сliп cadrul
р о r l а l u l u i g uу е r п cl l11 е п l а l уlцt11.. lц! 9nr1, g r, gpl,,ll:l d)

_Ц ЦlТЪ ццйццЦrjЦiд;Ъ i!.. 
" 

] i йл й-

N,: rфt!3lrydрLlЦD- l б65 1 27 8 1 667 2
l.irlI<-Lrl: lrttрr7,llrc,.l,l.,;guiЫЛt.,,,сlе7s7ЫсСs

!]щlgЦЦаЦ:Щqs_Ц 7 8 1 6 6 7 2? lab : с о n t r ас t - tr о t i с е

фjrрцРЦ.Дц.lЩРаОа _-__ --_
achizitii,md

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

Da
l-ttll<-ttl сittгс 1llatlt"tl cle achizi!ii 1lrrblicc 1-1r-r[rlicat:
Iltt р s : //ро l i t i а. nld/s i tc s/cl е 1 zrLr l t/ Il l е s/p l arl_de_ach i z i t

ii 2022,pdt'
Апuп{ cle intcn{ie publicat in l}AP (clupci caz) Data: -

I-irrk-Lrl:

]зtцjq! .чlдц Цgцlцtс цресitiсс clс аtriЬu irе
Sllrs:t tlc l'ilt:tlltitr
ValoaI,eit estimatri (lei, |cird'l'IlA)

В_!89LФýц!_ 
_

l 348 800.00

Nr. [)еп ttntirc:t llреrаtо гll ltli econonric l DNo Asocia{ii/
administratorii

1.
SaI'cl"y Саtl,tсга Syslcrn SIt[.

R()2996(l l 70
(.I40l3 368/2012)

SanciLr BUGI-IIA



Dentt пt i гс tltlctl пrспt
Г)спu lrr irca оllеrаtоrului ccononlic

Sal'cty C'attlcгtt Syslcnl S[lL
DUдF] -1-

Spcci{icati tchrlice -1,

Specilicati dc ргеt 1

Dссlагаtiс ргiчiпсl valabiIitatca оlЪгlсi рсlltгLtо сlttгttti clc З0 cle zilc
са letlclaгistice

-t-

I)геzеtltагса de dovczi pгivirld ci,llt{Ъгrllitatea ргосlttsсlог, idclltificatti

ргitl гсfегiге |а specilica{ii saLt stаrldагсl гсlсчаtrtс
-t,

Gагаll{iа pelltгtl оl'сгtir l0Z -|

6. Informa{ii privind о{Ъrtсlе depuse ;i documentele de calificare ;i аfЪrепtс DUAE prezent:rte
de сйtrе operatorii economici:

7. Informa{ia privind corespunderea olЫtelor сu cerin{ele solicitate:

Cursul BNM la rlаtп 24.10.2022, I I!uro - l8,9()85 lei.
Collteпtarii: Еvсlluаrеа lеhпiсй cl ,ftl,sl cfcclt,tctlci cla сdlrе Direclict пtсttлсtgспtепlltl prrlieclalrlr ct IGP, pt,itt

tl а tп er,yu l п r. 3.1 /5 7 - 9В 0,/ iп l. c.l i п 2 8. l 0. 2 () 2 2.

* ilt c:ctzt,tl ttliliziirii licilctIici сlссlrrlпiса s,e l,ct iпсl.iссt pre!tt! rlfёrtеi.liпсt!е

lеhпiса ", ,ý(, l,./ с()11,\,ашп(t рriп; ,, | " itl c,ctzttl crlre,s,llttпtlat,ii ,7,i рriп ,,-" iп cct.zttl. пccrlre,s:7-1ttпderii)

tl. l)сlttгu cluciclal,ca ttlrtlr Ircclill,ilii(isau ctlltfiгlnarcil uпоr datc;rriviltcl cllt,csptlnclcrca of'crtci
сu ccrintelc stalrilitc in tlocuIncnta{ia clc atribuirc (inclusir,.justi{icarca ;lrc!ului апоrпr:tl r,lc

scitzut) s-a solicitat: Ntt sLtllt

9. ()f'crtan!ii rcspin;i/clcscalilica(i: NLt sr.tllt

l(). M<ldalitatea cle cr,:rltlilt,c а oI'crtcltlr: l)ct-ttгt-t irrtгcgtrl lot

1l. Сritеriul de atrilluirc aplicat: Ргс{r-rl ccl rtlai scitzut

12. Infbrmir(ia privind f':rctorii clc evaltt:rl.c apIica{i: Ntt se aplica

l3. llccr,:rlu:trca оtЪrtеltlr: Ntt sc tr1llici

Nг.
lot

I)епumirеа
lotului

I)cIt tl Itt irсrt
о;rегаttl гtl ltti

ccoIttltlt ic

l)rctul оl'егtсi
(tt'rгii-l'VД)*

cantitate
gi unitate
clc misurй

Соrеsрuпсlеrеа
сu cerin{elc cle

calificare

Соrеsрuпс|еrеа
сu specificatiile

tehnice

l

Dispozitivc сlс
t-t,t:isttгаге а v itczci

(гаdаr,)

SаfЪtу
Cirt1-1ct,a

Systcпl SIlL

66 600.00 ljLrго/
2_59 307,00 MDL

(l bttc. + +



14. tп urmа ехаmiпйri, ечаluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

ДtгiЬtrirеа colrtгirctltltri dc achizi!ie publicб/acoгdr"tlr"ti-catciгu:

Nr. Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
орсгаtоruIui

есопоmiс

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

рrеtul total
(l)il,й'ГVz\)

ргсtul totrlI
(inclusir, 'l'VД)

I Dispozitive de
tl-tdsttгаге а vitezci
(гаdаг)

SаlЪtч (]аtllсга

Svsterll S[ll. 6 bttc. l l l00,00 lltrгсl 66 (l00.00 Iltrго 66 600.00 l:]Lrгсl

15. Informarea operatorilor economici clesprc deciziile gruрului de luсru pentru achizi{ii:

lб. 'I'crmcIrul de аqtерtаrс 1rentru iпсhеiеrеа сопtrасtuIui: l1ll se aplicir iп conlbгtTiitatc cr.r

ргсvесlегilс аrt.З2 alin. (З) lit. Ь) al Lcgii nr.l31/2015 ргiчiпс1 achiziliite ptrblicc - Rеsресltrгеа
tегl-trсtlеlог pгevёzlttc la аrt.32 alin. (i) cste facr_rltativa it-t ttгt-пйtоагсIе czrzr.tгi: atunci сДпсl
сtltltгаiсtltl dc achizitii ptrblicc/actlгclttl-cadt,tt геsресtiv uгmсаzi si {lс incIlciat cLl Llll tlllсгitttlг
ccot-tot1-1ic сzlге а lbst singr-rгLtl оl'сгtаllt la 1lгосесltlга dc аtгiЬtliге q;i rlLr cxista alli сlllсt,ttlогi
ccclnonlici inlplica{i irl гсsресtiча ргосссir-tгi dc аtгiЬLriге.

17. Ctlntractclc clc aclrizitic iltclteiatc:

I)епumirеа орсrаtоrului cconomic l)ata transmitcrii ModaIitatea clc transmiterc
Salcty Саt-t-tега Systenl SRL 0|.11.2022 e-lllu il

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

iIltl,epl,ilrtI
еrеа:

Ntlnt jirtll
si tlata

соп trасl tr Itl i

Cotl
сl,V

Valtla I,ca ctltttl,ac1 tl l tl i
'l'crltttllt tItl

valalrilitrttc
al

contгactultli
firri ТVА inc!usiv ТVА

SдГrtlТY
CAMDRA

SYS,I,[]M SRL
Nегсzidсllt lti2-I]N 0B,l l .2022

3 вз00
000-в

66 600,00
[]Lrго

66 (l00,00

I]Lt гcl
з1.12.2022

РriП prez.ettlп tlчrа da sаппtti, grttpttl tlc lttcru dесlпrй cri lertltcttttl de uslc1llrtre pattlrtt ittclteiarett
coпlrucluIt.ti/ctlпlпtclelor iпrliсulс u.|ttsl respec,lttl (ахсарliiпtl cпz,urila prcvitzttla rlc url. 32 uliп, (3) ul Lcgii
пr. l3l tliп 3 iulie 2()l5 priviпtl ucltiz,iliiItl рчhliса ), precutlt si c:ti itt cttz,ul rlalluttcrii ctlпlastпlii!or;i/sttu
recepIioпririi пtрочrlсlоr tlе пttlttiltlriz,rtrc, ttceslett utt.|tt"^| extttltittula si stlltllitlttultl.

dc ttclti7,i|ie,.|ttpl patttru cttra pottrlii rйsptttttlare соп|Ьrm prevarlarilor lcgole ?п vi14ortrc.

Concluc:ittlrul (iruрului tlc ltlcrtl 1rспtгu achizitii:

дlсхапсlrtl GАNдСItjС

*l.ЧУ/;;
'Ы 

Эо.:7

ч""-*



DлI].Е, DIi SIiлмД

de аtгiЬr-riге а cotrtгactttlLri dc aclrizilii pLrblice

Nr. 15 din 08. |I.2022

1. Date cu privire la autoritatea contrirctantй:

2. I)atc cu privire la рrосеdurа de atribuire:

3. Clarificirri ;rrivintl cltlctltnctltlt{ia tlс atrilrtlirc: lttl sttnt

4. Motlil'ic:iri tllrel,:ttc iп tltlcmnrcnta{ia tlсl atrilrtlirc: nrt stInt

I)enumirea autoritйtii contractante Inspectorattrl General al Politiei al MAI
Localitate rTurr. Chisirlйu
IDNo 10lзб0l0000495
Adresa stг. ]'iraspol l 1/1

Nчmijr de tclclbn 022-868- l 30
E-mail oficial achiziti i @.i ц11. gor,. tnd
Adrcsa de internet wц,w.polilia,tllc]
l)ersoana de cont:rct (tl.ttllle, рrапчпlе, lсlс|оп,
c-mail)

N i cr"l I]el i te i. rl i cr-r. Ьс l itc i @) i gp. gor,. nlcl,
060l l l зз7

Tipul proccclurii dc atribuire aplicate l-icitatic dcschisё
l)rосеdurа de aclrizitie rсрсtаtй (сluрd cctz) Nr"r

TipuI obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Llrсгitгi

Obiectul achizi{iei Luсrйri de rепочаlе а rе!еlеlоr electrice iпtегiоаrе qi

ехtегiоаrе la seditrl IP FloreEti
Cod Сl'V 45400000- l

[lхрuпеrса Inotivului/tenreiului privind
аIсgсrеа prtrcedurii de atribuirc (itl cttzul,

u1ll iciiri i чl lrlt, pl,rtcecl.uri c]ec:al l ic:ilulirt
cle.s,c h i,su )

Nlt sc aplicii

I)rtlсесlurа de irtrilruirc (,s,tl ч0 iпс]iш сliп
сrtt.lrчl ylrl.al.ul,ui gtttlel,tlctttleпl,al

] |.] L,ll, lilllll {( l_t: | . ;|,l |\,.i |.| t |)

l'i.rtii,i:m,iilc lrtI-1izjlli р"!!Ц_ЦЦаr{ _ _ __ _

I)гtlсссiurа а tbst inclusit in planul de achizi{ii
pu blice :r autoritir{ii contr:rctantc

Л"""ф.,Бtспli.llr,Ьlit,аЙп-ВЛl'ЙlLit,ttz)

' t,е l,i, i.:l,s i i пЪ t г u llr с п t с s 1l ct i l Й ll о, ;i;.i Б ; Й"
(, lt t 1l[t c,t t: ) _ _. ______
Srll slt tlc I'in:tltlltl c

Yllgit."it gЦЦ,tцVqi lyr4lY !)

N г: tlct l s^b_] rvcl 1l l -N4 l )- 1 (l(l5 l 44(l3 5 3 95
L i Il lt- Ll l : h ttlls://Illtencic г. gov. t-ll cl/tc пс]егs/оссls-

b3wclp l -М D- l б65 1 446З5ЗL)5?tаЬ:соIltгасt-trоtiсе
Data ptrblicйгii: 07. l 0.2022
achizitii.nrc1
Da
I-inIt-Lll сittге platrul dc aclrizitii рulэliсе publicat:
https://politia,rrrcl/sitcs/dcIhtrlt/IlIcs/inlg 000 l 0.pclI'
Data:-
Link-r"rl:-
Nu sc aplicir

Вчg{ de stat _
l 156 7б0,00

5. Рfiпй la termenul-Iimit:i (data 24.10.2022, оrа 16:30),:ru clepus ofЫta 5 ofertan{i:

Asociatii/adnrinistratorii
Arrgela'I'trгtr,tricб

Nr. I)cnttntirca operatorului ссопоmiс l DNo
l. Maixctlst-tl Ргiпl S.Ii..L. 1 009б00028556

1



1 ЕdiГ СоItstг S.R.l.. 00460004 1 406 магiа viегr,l

3. []lcctгotllorrtzri Nогd S.A. 0036020072з8 Galina Ciollrirlr-r

4. Alla I]lесtго -- Morltai GгortL-l S.R.L. 01 0б0001 7752 Nicolae I]агсаtгt-t

5. Zep1o S.It.l,. 0186000244l5 Dmitгii Rоtагi

(l. IпfЬrпrа{ii prir,ind tlfЪrtсlе clepusc;i tlocumclrtclc tlc c:rIificare;i аl'сrспtс l)tJAIt prczentatc
dc critrc орсrаtогii cconolnici:

Dспumirе document
Denuttrirea oper:rtorului cctlnolnic

MaxcosI1,1

Ргim
S.R.L.

I]d i1,-
Сопstr
S.R,L.

Blcctгorrrorlt
a.j - Nогd

S.A.

u\ l Ih I]lссtго

- Monta.j
(jгоr,rр

S.R.l,.

Zepto
S.R.L.

f)ocumentelc се corrstituie oferta (Se vct сопtiеl,tlп(l рriп: prezetll.ctl,, перrсzеlll.сtl, tlu cores7,1ttп.cle)

DUAE prezentat pгczctrtat

ОI'сгtсlе sc a{lir itl ztstерtаге

Spccificaliitchnice 1-1геzепtаt llrczctltat
Dесlагаtiе ргiчiпd valabilitatca оf'сгtеi реrltгrr
о сluгаtй dc З0 de zile calellclaгistice (соп[Ьгrп
Ancxei пг,8)

ргсzсt-ttаt ргсzсtltаt

Сагаrltiа 1lепtгtr оI'сгtii |%, (сопlilгrп Дrrехсi
пг.9)

1lrеzепtаt 1,1геzепtаt

сгаtlс de excctItal,c а ltrсгйгilог
(соll1Ьгlll Апсхсi пr. l0)

1-1гczctltat 1,1гсzспtаt

Dtlcutncntc dc calificare (,ýс чLt c()1,1,\,cп1llct 1ll,itl: рrаzспl.ttl,, ll.c1ll,ezelllctl., пtt сtlrе,s1,1uпс{е)
Dссlагаtiе ргiчiпс1 exlleгien{a sinli lагit
(collfbгlll Anexci Ilг. l2)

ргсzсrltаt ргсzспtаt

О[Ъгtсlс sc trI']i irl аqlсрtzrгс

Declal,a(ie ргiчiпсl dоtiгilс spccilicc, rrtila.iLll

;i cchiparTcnlttl Irссеsаг рспtгtr iпdерliпiгеа
сrlгеslltt Ilzittclaгc а cоIlt гасttr l u i (coll 1Ьгпl
дIlсхсi rlг. 1.1)

ргOZсllti]t ргсzсtrtаt

Dссlагаliо 1lгivirld рсгsоrrа l tt l clc spccial itate

ргоl]us рсrttгu i lllp le lll сll[агсtl corl tгасt u l tt i

(соrllогпl Дrlехеi Irг. l5)

ргеzспtаt prczentzrt

Сегti flcate cle аtеstаге ргоl'сsiопаlа ргсzеIrtаt ;lгczcrltatt
L ista s LrЬсоrltгtrсlаrlt i l ог ; i 1lаl,tеа/рilгti le cl i п

contI,act сагс sLlnt inclcpIinite dc acgýtia
(соlllilгпl Дrlсхеi пг. l(t)

1lгсzеtltаt 1-1гczct-ttat

In lilгпlаti i 1lгivirlcl аstlсiсгса
(соrllогrll Ancxei Ilг. l7)

ргсzсt-ttаt 1;гczct,ttitt

Д rl g.ar j апlе ll t tcг1 stlst i llatt0г 1l папс i а г (с:оп1il гrп

дпсхсi пг. l 8)
ргсzсrltаt 1lгсzсll1аt

д llg,.a.j lrrllcrlt pl,ivi rlc| sttsI itlcгcit tchrl icir s i

pгo l'csiorra lа а о I'cI,tarlttr lLr i/gгLr1lu ltl i clc
оllсt,аt<lгi ccotlotll ic i

(соrllЬгlll дllсхеi пг. |9)

1-1гсzспtаt llгcZcll1at

Dcc lага1 ie tсг( sLrs(i n:'rtol, teIlrl ic
(соrtlЬгпt дпехсi riг.2-0)

pгczcntat prczctrtat

Dcc lага1 ie tсгt su s!i naitol, рго Гсs ional (соп fогrll
дпеxei rlг.2 l)

1эгеzепtzrt prezentat

Дчiz реrltгLr рагtiсillаге la licitatiile pLrblice de
ltrсгirгi dirl cjorllcniLrl сопstгr-lсliilог qi

iпstаIаliilог (соrllЬгпl Дпехеi пг.22)

ргсzспtаt pгczctrtat

Dcc lагаtiе ргiчi rrd ctltt ll гtlltrгса identitati i

bcrlc [lc i агi l tll, с lbct i v i Е i llcincacl гагеа асоstогil
irl sittraliil сопdаrllrlilгii 1lcntl,Lr рагtiсillагса la

aclivitйti а|с Ltttei oгgarrizatii szitr gгLrllilгi
cl,i rrl i паlс. |)еIltг1-1 c()l,tll)tic, ll,atrtitr s i,' satt

spitlitl,c с]с bitrri.

1lгсzсtltitt 1"lгсzсtltitt

сагапtiа cic btrrlit cxcctttic _5'иl

(сtltllЬгttl Дrlсхсi rlг. l0)
ргеzсllttlt 1"lt,tlzcntat

2



Notti: ,,О.|Ьrtп se п|lt'i ?п пslaplпre",I)rlct.ttltettltll пч c:,yle vizibil peпlrll ctttlclrilctlect сrlпlrаr:lчпlсi,
cleoctrccc oparctl.tlrtll acrlttrltttic, lct пtoпtet,tlt.tl clelluпarii с]слсutпепlеlоr cle culificrlre iп SIA RSllP ч ,чеl.есl,сtl

сrlп,чiсlаrurа ".

rlrlcuпtetlltll ч,fо,чl. prazattlctl, clctr пч c()rc,\pllllcle сеriп|еlоr cle culi/icare))

7. lпlЬrmа(iа privintl сtlrсsрuпdсrса оtЪrtсlоr cu ccrintcle solicitatc:

* iп cttzttl t.tlilizdrii licil.uIici eleclt,rltlice,уе tlct iпс!iсrt ргаltrl tl/ёrtei |iпсt!е

c()t1,\elll11(t рriп: ,,1" itl c:rt:ttl c,rlrc.s,1,1ttпclct,ii .;i pt,itl ,,-" iп c:rt:ttl пас,rlrа.чllttпtlеrii)

CoIncntarii:
,,Mitxoclstlt I)t'irll'" S.R.t,. irl tllcгtir tchIlicir а cxcllts din catalogLrI сlc 1lгс{Llt,i IioгrllrtlzrгLrl 5 qi

гcspcctiv din Ьогс]сгоttl с]с гcsitt,sc ["oгrlttlztl,Lrl пг.3 ttгr,tlitоагеlе r"rtila.jc, clttpit cltrll ltгt,t,lettzti:

- М:tсаrа рс ;asiu auttl la luсrliri clc Ilrопtаrе а utila,iului tchnologic (ptlz.49,
54o55,(l(),6l,(l2). iп ttltttl sunt cxclusc 13,024 h-ut;

- Дsсспsоагс hitlr:tulicc cu citp:tcitatc:t clc riclicare l0m (prlz.6(),6I,(l2). iп total cxclusc
1300,I8 h-ut.

- Suma estirnatir,:i cxclusii a;rroximativ 40 000-50 000 lci.

- Instal:r{ii de sud:tre (poz.45,4(lo 4[1,60, бl, б2).'I'оtаl exclusc instaIa{ii sttdarc 235,4 h-
tlt. Sutrra cs(iIrrativij 5000-8000 lci.

- Auttlmolrilc cu Ьоrсl (poz.49,54,55,60, б1,62). iп total srtnt excIuse 235,404 h-ut. Дu
fost datc ctt prctttl 0,00 lci.

- IClectrrlzi, t,iialtrctru 4lrrtrr (poz.44,4(1,4fi,49,6(),6l, (l2).'I'otal cxcltts [l7,80 ltg.

- (){cl c2lrbon, rоtuпd diametru 10mnr (poz.46,48,49).'I'otal exclus (),408 tonc.

- Carttls cle imрu;саt, tlilllrrri cle conccsiune (poz.43, 44,4(l, 48,49). S-:ru cxclus а cfftc
151 buc.

- I)ibIuri dc clistan{icrc (poz.40,41,43,44).

- Vорsса (poz.44,46, 48, 49).'I'ot:rl cxclus 7,3 I<g.

I)enumireil
lotului

Denumirea
operatorului

cconomic

I'retul
cll'crtci

( It'rгir 'l'VA;,t,

cantitate
;i unitatc

rle

ntiistl r:i

Соrеsрuпdсrе
а cu cerin{ele
de calificarc

Соrеsрuпdеrеа
cu specificatiile

tehnice

[,Lrcl,irгi clc

геIl()\/ilге zl

геtеlеlог
еlссtгi сс

irrtсгiоагс;i
ехtсгiоагс la

scclir-rl ll)
l"lогс;ti

Maxctlstrl I)гirll
S.R.L. 795 i 17,00

1 buc.

+

I]diГ- С]опstг S.R.L. 81 5 з29.58 + +

Elcctгotllotltai ..

Nогd S.A.
826 025.98

Оl'егtа sc allir
in аstерtаге

оlЪгtа sc alli irl
aqteptare

Alla []lесtго -

Molrtaj Gгоuр S.l{.L.
851З8(1,10

Zepto S.R.L. 1 1з5 240.62



- l'iuli{e (poz.62). 'I'otaI excltls [l7,8 lluc.

- (]onstгuctii de o{cl indir,itlualc (pllz. 3l1,39,40,41,43,44).

- Capatle de izola{ic (poz.54) Iixclus (l4 Ьuс.

l]varlr:aгczl tchrlici а Гоst сгссtr.tаt;i cle сilгс sec!ia collstгLrc!ii si dеzчоltагеа infi,astгuctttrii а
Directiei logistic5 (пr.З4l9l)]59iпt. diп2].10.2022 si пr.34l9-9820ilrt. din 31 .1О.2022).

8. I)cntru cltlcid:rrca uпоr necl:tritir!i satl ctlnfirnrirrca uпоr c|atc privirtcl соrсsрuпdсrса оfъrtсi
сu cerin{cle stabilite in doculnenta{ia cle atrilruire (inclusiv iustiticarea pretului апоrmаl clc
scizut) s-:t solicitat:

9. Ofertan{ii respin;i/descalilica{i:

10. Mtldalitatea clc cvirlual,c а оfЪrtсltlr: Рспtru intrcguI ltlt

l l. Сritсriul с|с atrilruire a;rlicat: l)rcttrl ccl Inai sctiztlt

l2. Inforlna{iir privincl firctorii (lc cr,пltlat,tl aplica[i: lttl stl aplic:i

l3. ltссr,аIuаrеа оlЪrtсltlr: пu sc л1llicii

l4. iп urпlа схаmiп:iri, cvalu:irii si ctltrl;lar:jrii оlЪrtеItlr tlcpusc in caclrttl proccclurii clc
atrilruire s-it tlccis:

Аtгi bLri геа colltгttcttt l tr i cle trch i zi {i е pLr lэl i cirlacord u lui -саdгu :

Data solicitйrii Ореrаtоrul economic Informa{ia
solicitati

llczu matuI risрuпsului
oper:rtorului economic

25.10.2022
(scrisoarea
пr.34/9-3952 din
25.1 0.2022)

N4axcostrr I'гiпl S.Ii. I..
]ldi1' (]clrlslt, S.Ii.L,
lllссtгоrпоrltа.j NoI,d S.Д.
Alftl Illcctгo -, Montai GгоLrр S.It.L.

.IustiIiсагса

1lгс!Lrltr i

аtrогlllаl clc

scizt_tt.

()рсгаtогi i ccclt-totnici aLt

1l гczc tl tztt zt гgtt tll crlta гсti
pгc!LrlLri аtlогrllаl clc

scilzLtt.

f)епumirеа operatorului есопопliс Motivul respingerii/descaliticйrii

Maxcosm Рrim S.Il.L.

Itl соtlГогrпitаtс ctt ргсr,сdсгilс агt.69 alirl. (6) lit. Ь) din Lcgca
rlг.l З 1 l2015 privind achiziliile рuЬliсе, si attlt_tt,tre - ,,о{Ьгtа tlLt

согеsllr.tпdе сеriп{сlог cxpllsc itl ciocumctlta(i а dc аtгi br-r i гс"
Соtl{Ьrr-п сопrеrltагiilог clirl pct.7.

l)спumirеа lotului
Denumirea
operatoruIui

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsuri

Pre{ul total
(fйrй I'VА)

Pre{ul total
(inclusiv'ГVA)

Luсгitгi с]с гсtlоr,агс а геtсlсlог
еlссtгiсе iпtсгiоагс si схtсгiсlагс

la scditrl IP Illoгesti
lltliI' ('tltlslt, S.R.I-. l buc. 8l5 j29._58 978 з95.50



15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Denumirea oneratoruIui economic Data transmiterii ModaIitatea de transmitere
MaxcostT РгiпT S.R.L.

01.|1.2022 SIA RSAP. c-rl-rail

Edif - Сопstг S.R.L.
Illcctгotrlorltai Nоrd S.A.
AlIa I,.lссtго Мопtiij Сгоr.rр S.I{.L.
Zc1llo S.R.L.

l(l.'I'crnrctrul cle a;teptarc pctrtru inclreierea contrirctului: iп cazul it-l сttгс valoat,ca cstitllzrti.
соtllЬгtl,t 1lгсчеdегi[ог агt.4, а cot-ttгatctttlr-li геsресtiч estc mai trlicй dccAt ргаgl_tгilе ргеr,йzutе la
агt.2 irlirl. (3) - (l zile in caztll tгаrlsIпilсгii cot,t-ttl1-1icitгii ргiп nliIloace сlесtгоrliсс qi/satr ltrx.

l 7. Ctlntractu I dc ach izi{ie/aco rdtll-cacl ru inclrei:rt:

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

iпtrергiпdеrеа
Numйrul

Ei data
сопtrасtul

ui

Cod СРV
vаlоаrеir contracttI lui Теrmеп de

valabilitate al
contractului1Бrй ТVА iпсlusiч

тVА
l][)lI] C()NS'I'It

S.R.l..
Capital social

ltj1-1,C cliIl
0tt. I l .2022

45400000- 1 в l5 329.5в 97lt 395.50 з|.12,2022

l'ritt 1lrez,cttltt rlura de se-ttttl{"t, grttpttl tlc lttt;rtt tIc:clпrri c,ti lсrпtапttl tlc пsltl1llttre рспlrtt ittchei.araп

пr. l3l tlitt 3 iulie 2()l5 privitttl ttcltiz,itiila рчЬliсе ), рrесчпt;i cti iп cttz,ul tleputtt:rii ctlпlasluliilor 1i/sttt,t
receplitlпйrii ruylurlcltlr da moпiltlrizltrc, ttccttsltt tttt.|tlsl axtttltittttle ;i srlluIiottttlc,

dc oclti7,ilitl,,.fitpl репlrtt счrе рOOrlй rйsрttпrlс:rtl r_,оп.|Ьrm preve rlcrilor legula iп vigrlttrc.

Conducitorul grupului de lucru репtru achizi{ii

Аlехаrrtlru GANACItJC

-,в

_о
"о
*l

,r.

it*r.,,|11,o,.u.л.""$j

'tl{'i;..,;",';""L}



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. S S  din Qg-J IA .  2022

L_____Date cu privire la autoritatea contractantă:
D enu m irea  au to r ită ţii co n tractan te ÎM  ”E xdrupo”
L ocalitate m un.C hişinău
IDIS'O 1003600161002
A dresa m un.C hişinău, str. V am iţa, 22
N u m ăr de telefon 022 471165
N u m ăr de lă \ 022 471165
L-m nil oficia l ap.exdrupo@ m ail.ru
A dresa de in tern et w w w .exdrupo.m d
P ersoana de con tact Tetelea R adion

H. Date cu privire la procedura de achiziţie:
T ip u l procedurii de a ch iziţie Licitaţie deschisă
O biectu l ach iziţie i A m estec de beton  asfaltic rece
C od C P V 44113620-7
V aloarea  estim ată  a a ch iziţie i 1 050 000
Nr. şi linlv-ul p roced u rii -c va  in d ic a  d in  c a d ru l  

p o r ta lu lu i  g u v e r n a m e n ta l  v  u w .n u c i’dcr. no vâ n d )
Nr: ocds-b3w dpl-M D -1641379982143
Link-ul:
https://m tender.gov.m d/tenders/ocds-
b3w dp l-M D -
1641379982143?tab=contract-notice

D ata  p u b licării an u n ţu lu i de p artic ip are 05.01.2022
D ata (datele) ş i refer in ţa  (re ferin ţele) p u b lică r ilo r  
an terioare în J u rn a lu l O fic ia l a l U n iu n ii E u rop en e  
p riv in d  p ro iectu l (p ro iec te le) la care se  referă  
anun ţu l resp ectiv  (d u p ă  ca z)

N u  este cazul

III. Date cn privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:
T ip u l co n tra ctu lu i d e  ach iz iţie /a co rd u lu i-ca d ru B unuri x  Servicii □ Lucrări x
C on tractu l d e  a ch iz iţie /a co rd u l-ca d ru  se referă la  
un  p ro iect şi/sau  p rogram  fin a n ţa t din  fon d u ri ale  
U niunii E u rop en e

N u  x D a □

Sursa  d e  fin an ţare A utofinanţare

D ata dec iz iei d e  a tr ib u ire  a co n tractu lu i de  
ach iziţie / acord u lu i-ca d ru

01.02.2022

D enu m irea  o p era to ru lu i econ om ic SRL "N O U C O N ST ”
Nr. şi data  co n tra c tu lu i de a ch iziţic /a co rd u lu i-  
cadru

N r: 9
D ata: 04.02.2022

V aloarea  co n tra ctu lu i d e  a ch iziţie /acord u lu i-  
cadru

Fără  TV A : 1 155 000,00
Inclusiv  TV A : 1 386 000,00

T erm en  de v a la b ilita te 31.12.2022
T erm en  de ex ecu ţie

A

In  decurs d e  24 ore de la

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
T ip u l m o d ifică r ilo r R ezelierea contractului
T em eiu l ju r id ic - Legea 131 privind achiziţiile publice din 03.07.2015

- art. 915, 916, 917 Cod Civil
- Contractul nr.9 din 04.02.2022 încheiat cu SRL "Nouconst”

1

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


- Ser. Ministerului Finaţelor R M  nr. 13-09/94 din 14.04.2022 
referitor la executarea contractelor de achiziţii publice în 
contextual volatilităţii preţurilor

C reşterea  p reţu lu i în  u rm a  
m od ificării (după caz)

N u se aplică

M od ificarea  an ter io a ră  a  con tractu lu i 
d e a ch iziţii p u b lice /a co rd u lu i-ca d ru
(după caz)

N u

A lte in form aţii re lev a n te

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
La data de 04.02.2022 a fost încheiat contractul nr. 9 cu SRL ”Nouconst” privind achiziţionarea Amestecului 

de beton asfaltic rece în sumă de 1 155 000,00 lei fără TVA şi 1 386 000,00 inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
La data de 02.11.2022, SRL ”Nouconst” a expediat o notificare prin care ne informează despre următoarele: 

”SC „NOUCONST" S.RL. (Furnizor de bunuri) a depus toată diligenţa în executarea obligaţiilor contractuale asumate, însă 
pe parcursul raportului juridic stabilit au apărut circumstanţe care nu au depins de voinţa noastră şi anume declanşarea 
conflictului armat în Ucraina produs la 24.02.2022 care în prezent este în derulare continuă. Faptul dat a produs următoarele 
efecte:

Procurarea materialelor de construcţie la un preţ majorat;
Materia primă destinată producerii mixturilor asfaltice (bitum rutier, piatră spartă de granit), a betonului mortar şi a 

elemetelor din beton (ciment, metal, aditivi) preponderent se importau din Rusia, Belarus şi Ucraina care la moment sunt 
implicate în conflict armat, iar ca urmare livrările sunt stopate ori create impedimente la transportul de materiale pe cale 
terestră şi maritimă inclusiv si cu ţările din spaţiul european.

Sunt în creştere preţurile la carburanţi care în mare măsură determină costurile la mixturile asfaltice, la betoane şi 
elemente din beton armat.

Potrivit pct. 1 lit. b) din nota Ministerului Finanţelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022. operatorul economic la solicitarea de 
rezoluţiune prevăzută de lit. a) va demonstra prin documente justificative (...) că executarea contractului a devenit extrem de 
oneroasă pentru a o mai putea menţine în sarcina sa. Ataşat vă prezentăm documentele justificative. Astfel, „Nouconst” SRL 
conducîndu-ne de prevederile art.art. 903 şi 904, 1083 din Codul Civil al Republicii Moldova, a Recomandării Ministerului 
Finanţelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 „Nouconsf SRL, Vă notifică asupra faptului declanşării unor impedimente în afara 
controlului „Antreprenorului", care nu s-a putut evita sau depăşi, ori consecinţele acestuia. în rezultat ele justifică 
neexecutarea obligaţilor contractuale, iar în cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligaţia se va stinge. 
Obligaţia corelativă de asemenea se va stinge.

Solicitam respectuos de a lua act de prezenta notificare privind rezoluţiunea contractului nr. 9 din 04.02.2022.”
în urma celor expuse şi potrivit ser. Ministerului Finaţelor RM nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la 

executarea contractelor de achiziţii publice în contextual volatilităţii preţurilor se rezoluţionează contractul nr. 9 
din 04.02.2022 încheiat cu SRL "Nouconst” privind achiziţionarea Amestecului de beton asfaltic rece.

VD. Rezultatele examinării:
în  baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr. din

D enum ire o p era to r  
econ om ic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

m ixt/asocicrc/ 
Cu capital străin

N r. şi data  a cord u lu i 
a d iţion a l

V a loarea  m o d ificăr ilor
(după caz)

F ără  T V A
Inclu siv

T V A

SRL ”N ouconst” C u capital 
autohton

1 127 337,75 1 352 805,30

In urma examinării celor menţionate şi potrivit cadrului legal, grupul de lucru a decis:

- Rezoluţiunea contractului nr. 9 din 04.02.2022 încheiat cu SRL "Nouconst” privind achiziţionarea Amestecului 
de beton asfaltic rece.

Conducătorul grupului de lucru: 

Sergiu TOMIŢĂ
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

 de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 1   din  08.11.2022                    .    
 
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Hagimus 
Localitate Satul Hagimus raionul Căușeni 
IDNO 1007601003714 
Adresa s. Hagimus str. Ștefan cel Mare 
Număr de telefon 024358500, 024358236 
Număr de fax 024358236 
E-mail oficial  primariahagimus@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Primar, Cucerovschi Veaceslav 060677793 

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 Mijloace TIC pentru necesitățile didactice în 
gimnaziul „Ioan Vodă” din satul Hagimus, 
raionul Căușeni 

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

 

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

Nr: 21064793 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/ 
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://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=30200000-1
http://www.mtender.gov.md/
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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) 1130480,00 
 
 

Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  11.10.2022, 12.10.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare Buna ziua. pct 11 - Declaratia privind livrаrеа 

la adresele institutiilor din anexa din contul 
agentului economic castigator La care anexa 
se referă acest articol si cum se compara acesta 
cerere cu pct 14 (Lista livrari)??? Dacă există 
o listă cu organizațiile în care a fost instalat 
acest echipament de catre agent economic, 
acesta va fi contrar legii concurenței. 

Buna ziua. pct 11 La care ANEXA se referă 
acest articol (&quot;privind livrаrеа la 
adresele institutiilor din ANEXA&quot; ) ??? 
D-voastre nu as raspuns la acesta intrebare. 

Buna ziua. Computer pentru control o sa fie 
furnizat de Autoritatea Contractanta???? 

Expunerea succintă a răspunsului  
Declaratia de la pct. 11 va demonstra existenta 
experientei aplicantului in domeniu. Nu vedem 
un conflict de interese sau ingradire a 
dreptului. 

Ne cerem scuze dar s-a produs o greseala in 
text, trebuie sa fie livrarea la adresa institutiei 
din contul agentului economic 

Conform caietului de sarcini , computerul pentru 
control nu face parte din obiectul achizitiei la acest 
lot 

Data transmiterii 11.10.2022, 12.10.2022 

Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
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Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

Până la termenul-limită (data 18.10.2022, ora 15:00), au depus oferta 5 
(cinci) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Savexol SRL 1002600050325 Adminisrator Calalb 
Liliana 

2. TRIOMAC SRL 1006606001224 Alexandru Constantin și 
Malairău Sergiu 

3. BTS PRO SRL 1008600061565 Suvorov Alexandr și 
Volociuc Irina 

4. VEC SRL 1003600133162 Voloșin Grigori 
5. Didact Vega  1011600040409 Evtodiev Silvia și 

Evtodiev Igor 
Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și 
aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic  

Savexol 
SRL 

Triomac 
SRL 

BTS PRO 
SRL 

VEC SRL Didact Vega 

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

 
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat Nu 

corespunde 
Nu 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

     

Oferta/ (F3.1) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificaţia tehnică (Anexa nr.22) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificaţia de preţ (Anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DECLARAŢIE  
privind valabilitatea ofertei (Anexa 

nr.8) 

prezentat prezentat  prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematica a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor - 
valabil la data deschiderii ofertelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada înregistrării în „Lista 
producătorilor” de produse supuse 
reglementarilor de responsabilitate 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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extinsa a producătorilor, deţinuta de 
Agenţia de Mediu prin intermediul unui 
subsistem informaţional parte integrata 
a Sistemului informaţional automatizat    
„Managementul deşeurilor" 
https://siamd.gov.md/portal/deee.html.) 
Termenul de garanţie pentru bunuri - conform 

Specificaţiei tehnice (Anexa nr.22) 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţia privind livrarea la adresa  instituţiei din contul 

agentului economic câștigător 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificate / declaraţii de conformitate prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DECLARAŢIA privind confirmarea identităţii 

beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia 

condamnării pentru participarea la activităţi ale unei 

organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 

şi/sau spălare de bani 

prezentat prezentat prezentat prezentat Prezentat 
 
 
 
 
 
 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate (anexa nr. 12) 

 
 
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)) 
 

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 

Lot1 
Echipament 
lingvistic 

Savexol SRL 256250,00 bucăți + + 

Lot2 
Computere 

TRIOMAC SRL 374400,00 bucăți + + 
BTS PRO SRL 398298,00 bucăți - - 

Lot3 
Monitor 
interactiv 

Savexol SRL 41250,00 bucăți + + 

Lot4 
Echipament 
pentru 
retelele de 
calculatoare 
din 2 cabinete 

BTS PRO SRL 16781,45 bucăți + + 

Lot 5 Set de 
tabla (in 
contestatie) 

VEC SRL 257040,00 bucăți - - 
Didact Vega  304000,00 bucăți - - 
Savexol SRL 319200,00 bucăți + + 

Lot6 Set de 
lucru pentru 
2 cabinete de 
calculatoare 

Savexol SRL 100630,00 bucăți + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602939/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602939/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602940/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602941/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602941/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602943/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602943/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602944/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602944/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602944/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602944/
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(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 
Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele 
stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 Pentru fiecare lot         

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

Criteriul de atribuire aplicat: 
 Preţul cel mai scăzut                          

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

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

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1 
Echipament 
lingvistic 

Savexol SRL Bucăți  x 256250,00 307500,00 

Lot 2 
Computere 

TRIOMAC 
SRL 

bucăți x 374400,00 449280,00 

Lot 3 
Monitor 
interactiv 

Savexol SRL bucăți x 41250,00 49500,00 

Lot 4 
Echipament 
pentru retelele 
de calculatoare 
din 2 cabinete 

BTS PRO 
SRL 

bucăți x 16781,45 20137,74 

Lot 5 Set de 
tabla (in 
contestatie) 

Savexol SRL bucăți x 319200,00 383040,00 

Lot 6 Set de 
lucru pentru 2 
cabinete de 
calculatoare 

Savexol SRL bucăți x 100630,00 120756,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Savexol SRL 27.10.2022 e-mail 
TRIOMAC SRL 27.10.2022 e-mail 
BTS PRO SRL 27.10.2022 e-mail 
VEC SRL 27.10.2022 e-mail 
Didact Vega 27.10.2022 e-mail 

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

 
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 □ 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602939/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602939/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602940/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602941/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602941/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602942/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602943/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602943/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602944/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602944/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602944/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064793/lot/11602944/
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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). 
Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor
dului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

Savexol 
SRL 

Capital 
autohton 

44 07.11.2022 30200
000-1 

398130.0
0 477756.00 31.12.2022 

TRIOMA
C SRL 

Capital 
autohton 

42 02.11.2022 30200
000-1 

374400,0
0 449280,00 31.12.2022 

BTS PRO 
SRL 

Capital 
autohton 

43 04.11.2022 32420
0000-3 16781,45 20137,74 31.12.2022 

 
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:                                                         Cucerovschi Veaceslasv 

 



--?'+it::;

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigiipublice V
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.9 din 08.11.2022

l. Date cu privire Ia autoritatea contractantfl:

Denumirea autorititii contractante Agenfia Nalionald Transport Auto
Localitate Mun. Chigindu
IDNO 1008601000617
Adresa Mun. Chiqindu, strada Aleea Gdrii nr.6
NumIr de telefon 022-320-960
Numir de fax
E-mail oficial j ub e a. vas ile (E anta. gov. md
Adresa de internet www.anta.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, tetefora
^ --- --,.t\g:matu

Vasile Jubea

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de
atribuire aplicate

n cererea ofertelor de preluri M Licitalie deschisa n Altele: Achiritie
de valoare micd

Procedura de achizifie
repetati (dupd caz)

Nr:

Tipul obiectului
contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri M Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizitiei Echipament informatic
Cod CPV 302 1 3 s00-8 ; 30200000- I : 3 2 3 2 3 300-6
Expunerea
motivuluiltemeiului
privind alegerea
procedurii de atribuire (in
cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitayia
deschisd)
Procedura de atribuire /se
vo indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.qov.md)

Nr:oqds_ b3wd.p1 Z:t8_
Link-ul : https ://achizitii md/rolpublic ltender l2l 0 63, 6W

Platforma de achizifii
publice utillzatd

V achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptenderrnO

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

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

lanta.

Anunf de intenfie publicat
in BAP (dupd caz)

Data:-
Link-ul:-

Tehnici qi instrumente
specifice de atribuire

nAcord-cadru nSistem
nCatalog electronic

dinamic de achizi[ie Mlicitalie electronicd



(dupd caz)

Sursa de finanfare M Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nsurie externe;
q4!t" surse: [IndicaliJ

Valoarea estimati (ei, Jdrd
TVA)

I145572,00 lei

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarfficdri)

4. Modificiri operate in documentafia de atribuirez Nu este cazul

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

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

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

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-Iimiti de depunere;i deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAnI la termenul-Iimiti (data 05.10.2022.-ora 14:00), a depus oferta un singur ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. S.R.L. Progresor-Grup t013602002784 Andrei Nastasovici

) S.R.L. BTS PRO 1008600061 565 Bogdan Ghindaq

3. S.R.L. Stronshold r003600007647 Valerii Bogaci

4. S.R.L. Business Triumf r019600010435 Sergiu Chiriciuc

J. S.R.L. Melitax-Grup S. C. 1006600049406 Adrian Merlan

6. S.R.L. Dalu Mol 1013600007534 Rodica Burduia

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.R.L.
Progresor-

Grup

S.R.L. BTS
PRO

S.R.L.
Melitax-

Grup S. C.

S.R.L.
Stronghold

S.R.L.
Business
Triumf

S.R.L.
Dalu Mol

Documentele ce constituie oferta
Propunerea tehnicd Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Propunerea financiard Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Garanlia pentru ofertd Prezentat Prezentat Prezentat

Documental unii, de
achizi(ii european
OUAE)

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Documente de calificare
Declara(ia privind
conduita eticd ;i
neimplicarea tn practici
frauduloase si de coruDere

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

z



Extras din regktrul de stat
al persoanelor iuridice

Prezental Prezentat Prezentat Prezentat

Certiftcat de atribuire a

contului bancar

Prezentat Prezentat Prezentat

Certiftcat de efectuare
sistematicd a pldtii
imp ozitelor, contrib uliilor

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Declaralie privind
conJirmarea identitdlii
beneJiciarilor efectivi Ei
neticadrarea acestoro tn
situaliu condamndrii
pentru participurea la
activitdli ale unei
organizalii squ grupdri
criminale, pentru
coruplie, fraudd Si/sau
sndlare de bani.

Prezentat Prezental Prezentat

Declara(ie privind lista
principalelor
livrurilprestdri efectuate
in ultimii -t ani de
activitate

Prezentat Prezentat Prezentat

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

D eclara(ie privind dotdrile
specifice, utilajut pi
echipamental necesar
pentru tndeplinirea
corespunxdtoare a

contractului

Prezentat Prezenlat Prezentat

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentflt, neprezentat, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ferA TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot 1 SRL Progresor
Grup

319760.00 20 buc

S.R.L. BTS PRO 319807.00

Lot2 S.R.L. Stronghold 118740,00 3 buc

Lot 3 S.R.L. Stronghold 42400,00 1 buc f

Lot 4 SRL Progresor
Gruo

1515,00 5 buc

S.R.L. BTS PRO r55r,75
S.R.L. Business
Triumf

2600,00

a
J



Lot 5 S.R.L. BTS PRO 8844.50 19 buc
SRL Progresor
Gruo

9329,00

Lot 6 S.R.L. BTS PRO 1894.60 4 buc

LotT S.R.L. BTS PRO 716.75 305 m

SRL Progresor
Grup

901,00

S.R.L. Business
Triumf

2000,00

Lot 8 SRL Progresor
Gruo

135,00 100 buc

S.R.L. BTS PRO 180,00

Lot 9 S.R.L. Melitax-Grup S.

c.
92060.t6 1 buc

S.R.L. Business
Triumf

100000"00

Lot 10 SRL Progresor
Gruo

705528.00 14 buc

S.R.L. Dalu Mol 711200.00

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informafia privind "Corespotnderea cu cerinlele de calificere" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii Ei prin ,,-" tfl cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinlele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-a

solicitat:

, Data
solicitliii

Opcratorul,e0onomic Informa{ia solicitati Re2matul risprinsuJui
oDeratorulur economlc

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: nu au fost

Denumirea operatorului economic Motivul resninqeriilAescalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe lottrri cumulate u
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi cbre pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Indica{iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzt;/- fl
Costul cel mai scdzu&, n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate uiteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:



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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n ?onderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

1'4' in urmt examinirio evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizigie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
masura

Preful
unitar

(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot: L

Calculatoare de birou
S.R.L.

Progresor-
Grup

20 buc. 1s988,00 319760,00
lei

383712,00
lei

Lot.4
SWITCH

5 buc. 303,00
1515,00 1818,00

Lot.E
Conector Cablu de

retea

100 buc. 1,35

135,00 162,00

Lot.10
Camere de corp de
integritate video

14 buc. 50394,95
705529,00 846633,60

Lot.9
Imprimantd carduri
plastic + Software

S.R.L.
Melitax-

Grup

I buc. 92060,16
92060,16Lei 109321,44

lei
Lot.5
SSD

S.R.L. BTS-
PRO 19 buc.

465,50
8844,50lei 10613.40lei

Lot,6
Slim portable DWD

RW
4 buc.

473,65
r894,60 ))17 \)

Lot.7
Cablu UTP Cat5.e 305m

)75
716,75 860,1 0

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere



S.R.L. Progresor-Grup 19.r0.2022 e-mail
anastasovici @gmail.com
si la adresa
Mun. Bdlfi, str. Alexandru
Babinscki nr. 6

S.R.L. Melitax-Grup 19.10.2022 e-mail
m. v e v e r i t a. m e I i t ax @gmai l. com
;i la adresa
Mun. Chiqindu, bd. Decebal
nr.23/2, ap.131

S.R.L. BTS-PRO 19.10.2022 e-mail bg@bts.md
;i la adresa
Mun. Chiqindu, str. Ion Creangd
nr.6V

(Informarea operqtorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionformitate cu prevederile art. 3l af Legn nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizigiile publ i ce

V 6 zileincazultransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
n 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

n 11 zile in cazultransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
J 16 zile incazulnetransmiterii comunicarii

_!ryt mijloace electronice $i/sau fax n

(Selectafi termenul de asteptore respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueaid tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil at Repubtiiit Motdova).

17, Contractuldeachizifie/acordul-cadruincheiat:

Denumire

operatoru
lui

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

striin

Numirirl
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractul
ui/acordul
ui-cadru

S.R.L.
Progres

or-
Grup

Capital
autohton

91

25.10.2022

30213300-8;

30200000-1;

32323300-6

1026939,0
0 lei 1232325,60lei 31.12.2022

S.R.L.
Melitax
-Grup

Capital
autohton

93

25.r0.2022 30200000-1
9ll0l,2

lei l0932l.44lei 31.12.2022

6



S.R.L.
BTS-
PRO

Capital
autohton

92
25.r0.2022 30200000-1

11455,85
lei

13147,02lei 3r.r2.2022

18. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazl
doar in cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a

incheiat contract/contracte pentru lotAoturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contrsctelor indicste afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 slin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice )t precum gi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizere, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate.

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

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Sergiu Cecoi
(Nume, Prenume)

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

NU

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

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

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

Prelul cel mai scdzut tr

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost tr
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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.  3_din  08.11.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria  Brânzenii  Noi 
Localitate s.  Brânzenii  Vechi ,  r-ul  Telenești 
IDNO 1007601002049 
Adresa s.  Brânzenii  Vechi ,  r-ul  Telenești 
Număr de telefon 0258.70236 
Număr de fax 0258.70238 
E-mail oficial  brinzeniinoi8915@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Veaceslav Tcaciuc,  

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 renovare rețelei de iluminat stradal s.  
Brânzenii Vechi 

Cod CPV 45316110-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663048095718 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1663048095718?tab=contract-notice 
Data publicării:13.09.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1663048095718 

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: [FNDRL] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 925 782,18 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  13.09.2022 
Denumirea operatorului economic Conform  SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare rugam sa se menționați - se permit si alte tipuri de 

corpuri de iluminat in afara de COB? 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663048095718
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Expunerea succintă a răspunsului  nu se permite 
Data transmiterii 15.09.2022 

 

Data solicitării clarificărilor  13.09.2022 
Denumirea operatorului economic Conform  SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare se permite si alta temperatura de culoare decât 6500K 
Expunerea succintă a răspunsului  nu se permite 
Data transmiterii 15.09.2022 

 

Data solicitării clarificărilor  13.09.20221 
Denumirea operatorului economic Conform  SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Din acest considerent si in spiritul unii respect reciproc 

solicitam sa modificați ora limita a depunerii. 
Expunerea succintă a răspunsului  ne cerem scuze de incomodități-le create de sistem, dar 

dacă observați am mărit terminul de limită cu 2 zile. 
Data transmiterii 14.09.2022 

 

Data solicitării clarificărilor  13.09.20221 
Denumirea operatorului economic Conform  SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Rugam sa publicați si proiectul de execuție 
Expunerea succintă a răspunsului  autoritatea contractantă în conformitate cu p.14 și 15 al 

documentației standard, vă permite accesul la obiect și 
la documentația de proiectare, inclusiv și să obțineți 
toate informațiile care pot fi necesare în vederea 
elaborării ofertei. autoritatea contractantă nu este 
obligată sa publice proiectul tehnic 

Data transmiterii 15.09.2022 

 

Data solicitării clarificărilor  14.09.20221 
Denumirea operatorului economic Conform  SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Indicați normativele pentru iluminatul stradal si 

cerințele pentru obiectul licitației. 
Expunerea succintă a răspunsului  normativele, cerințele tehnice și sarcinile care trebuie 

atinse în urma montării materialelor sunt expuse în 
proiectul tehnic , vă invităm să vizitați obiectul și să 
examinați documentația de proiect, vă asigurăm accesul 
conform p. 15 și p. 16 din documentația standard. 

Data transmiterii 16.09.2022 

 

Data solicitării clarificărilor  14.09.2022 
Denumirea operatorului economic Conform  SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Se cere: Conform cerințelor tehnice. Unde găsim aceste 

cerinte tehnice? 
Expunerea succintă a răspunsului  normativele, cerințele tehnice și sarcinile care trebuie 

atinse în urma montării materialelor sunt expuse în 
proiectul tehnic , vă invităm să vizitați obiectul și să 
examinați documentația de proiect, vă asigurăm accesul 
conform p. 15 și p. 16 din documentația standard. 

Data transmiterii 16.09.2022 

 

Data solicitării clarificărilor  14.09.2022 
Denumirea operatorului economic Conform  SIA RSAP 
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare Se precizează sarcinile luate în calcul: conform 
normativilor după , caz. Unde găsim sarcinile care 
trebuie atinse in urma montării materialelor din lista cu 
cantitative de lucrări? 

Expunerea succintă a răspunsului  normativele, cerințele tehnice și sarcinile care trebuie 
atinse în urma montării materialelor sunt expuse în 
proiectul tehnic , vă invităm să vizitați obiectul și să 
examinați documentația de proiect, vă asigurăm accesul 
conform p. 15 și p. 16 din documentația standard. 

Data transmiterii 16.09.2022 

 

Data solicitării clarificărilor  15.09.2022 
Denumirea operatorului economic Conform  SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Va rugam sa stabiliți data concreta, pentru toti ofertanții, 

ca sa fie prezenta persoana responsabila de prezentarea 
proiectului si întocmirea procesului verbal după 
rezultatele vizitei. 

Expunerea succintă a răspunsului  luni 19.09.2022 la orele 12 -00 la sediul primăriei, s. 
Brânzeni Vechi 

Data transmiterii 15.09.2022 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Nu sunt 
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 27.09.2022  ora 00.00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii Rotari 
2. SRL ENERGOLED 1015600000816 Veaceslav Postolachi 
3 SRL CVR-ELECTRO 1006600002447 Viorel Sajin 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

lucrări de renovare rețelei de iluminat stradal s.  Brânzenii Vechi 
SRL Zepto SRL 

ENERGOLED 
SRL CVR-
ELECTRO 

  

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

 

Propunerea tehnică nu 
corespunde 

nu 
corespunde 

nu 
corespunde 

  

Propunerea financiară nu 
corespunde 

nu 
corespunde 

nu 
corespunde 

  

DUAE prezentat prezentat prezentat   
Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
 

Cerere de participare prezentat neprezentat prezentat   
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Declarație 
privind valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat prezentat   

Graficul  executării  
lucrărilor   

prezentat prezentat prezentat   

Declarație privind 
experiența similara  în 
domeniul de activitate 
aferent obiectului 
contractului ce urmează a 
fi atribuit. 

prezentat prezentat prezentat   

DECLARAȚIE privind 
dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

prezentat prezentat prezentat   

DECLARAŢIE privind 
personalul de specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului 

prezentat prezentat prezentat   

Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat prezentat prezentat   

certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor,contribuțiilor 

prezentat prezentat prezentat   

 Avizul  Agenției de 
supraveghere tehnică 

prezentat prezentat prezentat   

Certificat de atestare  
tehnico- profesionala a 
dirigintelui de șantier 

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 lucrări 
de renovare 
rețelei de 
iluminat 
stradal s.  
Brânzenii 
Vechi 

SRL Zepto 574217,29 
MDL 

1  unit. ”-” ”-” 

SRL ENERGOLED 696175,67 
MDL 

1  unit. ”-” ”-” 

SRL CVR-
ELECTRO 

 835480.00 
MDL 

1  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) 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

26.10.2022 SRL Zepto Scr.  Nr.  355 
Justificarea   prețului 
anormal de scăzut 

Scr. Nr. 1/28 din 28.10.2022, 
explicații  manoperei, calcularea  
cheltuielilor de  transport, prețul la  
piloni 

27.10.2022 SRL ENERGOLED Scr.  Nr.  356 Justificarea   
prețului anormal de scăzut 

Scr.  din 27.10.2022, explicații  
manoperei, prețul la  piloni, corp 
iluminat 

27.10.2022 SRL CVR-ELECTRO Scr.  Nr.  357 Justificarea   
prețului anormal de scăzut 

Scr. Din  01.11.2022 
Descrierea aparatului de iluminat,  
garanția.   

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Zepto Preț  anormal  de scăzut(peste - 70%), includerea  in  

devizul  de cheltuieli formular 3, la costul 
materialelor  și  orele  de lucru a  utilajelor valoarea  
de ”0” ce o  calificăm  ca eschivare  de la  plata  
impozitelor.   

SRL ENERGOLED Preț  anormal  de scăzut(peste - 64%), includerea  in  
devizul  de cheltuieli formular 3,  valoarea anormal 
de scăzută a orelor de lucru a utilajelor de 
construcții, lipsa  de materiale in devizul   prezentat  

SRL CVR-ELECTRO Preț  anormal  de scăzut(peste - 57%), includerea  in  
devizul  de cheltuieli formular 3,  valoarea anormal 
de scăzută a orelor de lucru a utilajelor de construcții  
și materialelor  

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 
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Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

(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 
renovare rețelei 
de iluminat 
stradal s.  
Brânzenii Vechi 

- - - - - 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.             
Argumentare:  nici unul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de 
atribuire, au fost depuse numai oferte care: sînt neadecvate, inacceptabile   și conţin, în propunerea financiară, 
preţuri care nu sînt justificate temeinic 
 
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Zepto 07,11,2022  e-mail, 
SRL ENERGOLED 07,11,2022 e-mail 
SRL CVR-ELECTRO 07,11,2022 e-mail 

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv  
cu TVA 

- - - - - - - - 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș.  



/
DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. o cds -b 3 w-dp 1 - M D - 1 6 6 6 79 3 6 1 6 5 1 9 din 02 I I 1 I 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Intreprinderea Municioald Parcul ..Dendrariu"
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1003600113104
Adresa str. G Enescu 5

Numdr de telefon 0227r 9029, 02285 6079,79707450
Numir de fax 022 85 43 55
E-mail oficial dendrariu@smail,c0m
Adresa de internet dendrariu.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Irina Scheras,022 85 60 79, dendrariu@gmail.com

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCereJea ofertelor de preturi nlicitalie deschisa oAlrete:
ilndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizitiei Autobasculantd
Cod CPV 341 00000-8
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii qltor proceduri decdt licita{ia
deschisii)

COP, ar1. 55 din Legea privind achiziliile publice -
valoarea estimativd: 270 442

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
,tt.portalului guvernamental

www.mtende!.qov.mdl

Nr: -s c-ds :b3rudp I -MD : !"6661_93 6 155L9
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl rc lpublic/tend er I 21 0 63 7 29 I

Data oublic Frii: 26 oct 2022
Platforma de achizitii nublice utilizati I achizitii.mdi n e-ticiraLie.md. n;pterrder rrrd

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

nDa rNu
Link-ul cdtre planul de ach
https : //achizitii. md/rolpubl

zilii publice publicat:
clbuds.et120049l44

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: 15 seDt2022
Link-ul:
https :i/achi zitir.mdl ro lpublic/tend er l2l 0 6621 0 I

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronici lCatalos electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse externe: nAlte surse: proprii

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 270 442

3. Clarificdri privind documenta{ia de atribuire: nu este cazul



(se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

2,Moclificirioperateindocumenta{iadeatribuire:nuestecazu|

(Se va completa in cazul in care aufost operate modificari)

3. PAn[ la termenul-limiti (data 1 1 nOv 2022,12:00), au depus oferta ofertan{i: nu este cazul

4. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

c[tre operatorii economici: : nu este cazul

(Inforntalia privind clenumirea documentelor prezentqte se vq indica in conformitate cu-cerinlele din documentalia de

atribuire ;i se va consemnq prin: prezentat, neprezentat, nu corespunele (in cazut cdnd documentul a fost prezentat' dqr nu

c or esptrn dec er iny el or de calificar e) )

5. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate: nu este cazul

1. Data solicitirii clarificirilor

Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Exnunerea succintl a risPunsului
Data transmiterii
Data solicitIrii clarificirilor

Rezumatul m odifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (duPa c

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor Prelungit
Rezumatul modifi cirilor

Asocia{ii/
administratorii

Denumirea operatorului economic

Denumirea operatorulur qqglgMg

Denumire
document

Documentele ce constituie oferta

va consntna Prin: nt1t. neprezentat, nu core

uuerea tehnicd

Propunerea
financiard

Documente de calificare

Se va consmna Prin" l, neprezenlal, nu core

Cantitate
qi unitate

de m[suri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Denumirea

lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fHrd TVA)*



* in cazttl utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnfolncqia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" qi "Corespunderea cu speciJicaliile

tehnice " , se va consemna prin; ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, -" tlt cazul necorespunderii)

6, Pentru elucidarea unor neclariti(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat: nu este cazul

9, Ofertanfii respinqi/descalifica{i: nu este cazul

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut n
Costul cel mai sc[zut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn cqre in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate Uiteriile
de qtribuire aplicate Si denumirea loturilor oferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: nu este cazul

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

raoort calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:nu este cazul.

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

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile orrerate



14. In urma examiniri, evalu[rii qi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru: nu este cazul

Anularea procedurii de achizitie publici:
In temeiul art. 71 alin. (r),lit. g) din Legea privind achizitiile publice nr. 131 03/0712015
Autoritatea contractantd. din proprie iniliativd. anuleazd procedura de atribuire a contractului de

decizie inai tatul
este in imposibilitatea de a adopta

m[suri corrective.

Argumentare: _autoritatea contractanta este in imposibilitatea de a adopta mdsuri corective,
modificari

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului cle lucru pentru achiziyii se
realizeazd in conformitate cuprevederile art. 3t al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliite pubtiie)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

n I 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii nrin
mijloace electronice ;i/sau fax !

n 1 I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace 
i

electronice Eilsau fax tr i

! l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calculqrea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptqre, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calculareq Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17, Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat: nu este cazul

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pretul unitar
(fnri TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute Ia afi.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achizitiile publice

D 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau fax n

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
prevdzute Laart.2 altn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

Denumirea
operatorulu

i
economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numirul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

fdr5 TVA inclusiv TVA



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

Prin prezentu dore de seamd, grupul de lucru declqrd cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractalui/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/saa
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate ;i solu(ionate,

Prin prezentu dure de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilic, fupt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de
Director,,Dendrariutt i.M Ion UZUN

Au::,fost apliCatC eriterii.pentrq,;4chizifii publide du,ra,bili (aehizi{ii
veiiilz (DA/NU)

Valoarea de achizi{ig cu TVA:din .contract/ contiacte a lotuhii/loturilor
pentru care au fost aplicate critCrii de durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au,fostiapliiite criterii de

Ciite(iul:alq.:atiibuire,pent,ru lotuVloturile pen,tru care au fost aplicate
criteiii de duiabilitate:

Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mqi scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost a
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DARE DE SEAMĂ 
 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea licenței pentru  

produs program „Adobe” 

(modificată) 

 

Nr. 189/22 din 08.11.2022            

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 

Bunuri 

Obiectul achiziției Licență pentru produs program „Adobe” 

Cod CPV 48517000-5 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1662028699896 

Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662028699896?tab=contract-notice  

Data publicării: 01.09.2022 

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/achizitii-
publice/planul-anual-de-achizitii-publice  

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

Anunț de intenție publicat în BAP (după 

caz) 

Data: - 

Link: -  

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire  

(după caz) 

Licitaţie 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-1662028699896
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662028699896?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662028699896?tab=contract-notice
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
http://www.achizitii.md/
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Sursa de finanțare Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 203 852,25 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  05 septembrie 2022, 09:07 

Denumirea operatorului 

economic 

- 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

Buna ziua. Pentru formarea ofertei comerciale va rugam sa 

indicati nr VIP si data de aniversare al accountului Adobe. 

Expunerea succintă a 

răspunsului  

Buna ziua, VIP Number: EFAD983157B3D6BF8D1A Aniversary 

date: 27.December.2022 

Data transmiterii 05 septembrie 2022, 10:06 

 

Data solicitării clarificărilor  05 septembrie 2022, 12:05 

Denumirea operatorului 

economic 

- 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

Toate 4 loturi de licente Adobe trebuie sa fie livrate in accountul 

VIP Number: EFAD983157B3D6BF8D1A Aniversary date: 

27.December.2022? 

Expunerea succintă a 

răspunsului  

Agentia nicidecum nu limiteaza livrarea licentelor pentru produs 

program conform documentatiei de concurs sub acelas VIP 

Number, in acest sens a si fost aplicata divizarea procedurii de 

achizitie a licentelor pentru diverse produs program Adobe in 

loturi separate. Operatorii economici participanti urmeaza sa 

clarifice cu vendorul licentelor specificate, daca exista careva 

limitari de livrare sub acelas VIP Number sau lipsa limitarilor 

conform politicii producatorului, care este in afara gestiunei 

Autoritatii contractante. 

Data transmiterii 05 septembrie 2022, 15:27 

  

Data solicitării clarificărilor 05 septembrie 2022, 15:22 

Denumirea operatorului 

economic 

- 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

Va rog sa indicati perioada concreta de subscriere la licente si 

data de incepere a subscrierii Adobe. 

Expunerea succintă a 

răspunsului 

Bună ziua, condiţiile solicitate sunt indicate în pct. 13 şi pct. 14 

din Anunţul de participare: Pct.13.Termenii și condițiile de 

livrare/prestare/executare solicitați: Activarea licenţei - cel târziu 

în 15 zile după semnarea contractului, conform cerințelor tehnice 

și cantității specificate. Operatorul economic va prezenta actul 

confirmativ de activare a licenței pentru 12 luni consecutive cu 

indicarea datei efective de activare, cât și a datei finale de 

valabilitate a subscripției (abonament). Pct.14. Termenul de 

valabilitate a contractului: 12 luni consecutive din data activării 

licenței. 

Data transmiterii 06 septembrie 2022, 09:34 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (12.09.2022, ora 10:00, cu finalizarea licitației electronice la data de 

13.09.2022, ora 15:05), au depus oferte 2 (doi) ofertanți: 

 

 

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

de către operatorii economici: 

 

 

 

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului economic 

ÎCS „Softline 

International” 

SRL  

„BTS Pro” SRL 

Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat 

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 a fost publicat pe SIA  „RSAP” 

(MTender))- Declarație pe proprie răspundere - în termen 

de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de 

achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va 

prezenta această Declarație autorității contractante și 

Agenției Achiziții Publice - copia în format electronic de 

pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă 

fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 

confirmat prin semnătura electronică a operatorului 

economic 

prezentat prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - 

cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la 

Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format 

electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 

semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 

sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat prezentat 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „BTS Pro” SRL 1008600061565 - 

2 ÎCS „Softline International” SRL  1010600019136 - 
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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 

- 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 livrarea bunurilor similare (art. 

22 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile 

publice) - declarație privind lista principalelor 

livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, 

completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 

standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 

115 din 15.09.2021. Livrarea bunurilor se confirmă prin 

prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) 

emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări – 

copia Declarației și a certificatelor / documentelor 

(facturilor fiscale) de pe documentul pe suport de hârtie cu 

semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 

sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat prezentat2 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - 

copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor 

juridice în format electronic de pe documentul pe suport 

de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 

electronice sau documentul confirmat prin semnătura 

electronică a operatorului economic 

prezentat prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și 

criminologice al Republicii Moldova - copia cazierului 

judiciar al persoanei juridice în format electronic de pe 

documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 

aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 

prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat prezentat3 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - 

copia certificatului SFS privind lipsa sau existenţa 

restanţelor faţă de bugetul public naţional în format 

electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 

semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 

sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, 

va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în 

termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării 

documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. – 

  

Operatorul economic „BTS Pro” SRL: 
1 nu a completat Capitolul I „Informaţii privind procedura de achiziţie publică şi 

autoritatea/entitatea contractantă”, precum şi Capitolul VII „Declaraţii finale”; 
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*2 nu a prezentat certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către 

beneficiarii de livrări; 

*3 a prezentat documentul cu termenul de valabilitate expirat la data de 05.07.2022.  

Operatorul economic ÎCS „Softline International” SRL a prezentat documentele justificative solicitate 

prin scrisoarea nr. 06/03-SAP/412 din 20.10.2022, până la expirarea termenului-limită indicat 

(25.10.2022).  

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

Denumirea lotului Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Canti 

tate și 

unitate 

de 

măsură 

Corespund

erea cu 

cerin 

țele de 

calificare 

Corespun

derea cu 

speci 

ficațiile 

tehnice 

Licență pentru produs program „Adobe” 

Lotul nr. 1 

Adobe Creative 

Cloud 

ÎCS „Softline 

International” SRL 
71 764,46  

4 buc. 

 

+ 
 

+ 

„BTS Pro” SRL 72 440,00 În așteptare 

Lotul nr. 2 

Adobe Premier Pro 

CC 

ÎCS „Softline 

International” SRL 
14 997,54 

2 buc. 
+ + 

„BTS Pro” SRL 15 140,00 În așteptare 

Lotul nr. 3 

Adobe Photoshop 

CC 

ÎCS „Softline 

International” SRL 
67 416,93 

9 buc. 
+ + 

„BTS Pro” SRL 68 098,50 În așteptare 

Lotul nr. 4 

Adobe Acrobat Pro 

DC 

„BTS Pro” SRL 54 480,00 

15 buc. 

+ - 

ÎCS „Softline 

International” SRL 
72 150,00 + - 

 

 * 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). 
 

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 se aplică. 
 

 

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 

29.09.2022 ÎCS „Softline 

International” 

SRL 

Autoritatea contractantă a solicitat 

prezentarea explicațiilor privind 

omiterea sintagmei ,,CC” din 

coloana ,,Denumirea modelului 

bunului” şi din coloana 

,,Specificația tehnică propusă” 

indicate de către operatorul 

Operatorul economic ÎCS „Softline 

International” SRL a prezentat 

răspunsul în termenul stabilit și a 

menționat că: Adobe CC înseamnă 

Adobe Creative Cloud și 

reprezintă colecția întreagă de 
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economic Î.C.S. „Softline 

International” SRL pentru loturile 

nr. 2 şi nr. 3 , deoarece pentru lotul 

nr. 2 autoritatea contractantă a 

solicitat „Adobe Premier Pro CC  

ALL Multiple Platforms Multi 

European Languages Licensing 

Subscription, 12 luni”, iar 

operatorul economic a propus 

„Adobe Premiere Pro for teams 

Multiple Platforms Multi European 

Languages Licensing Subscription, 

12 luni”, respectiv, pentru lotul nr. 

3 autoritatea contractantă a solicitat 

„Adobe Photoshop CC  ALL 

Multiple Platforms Multi European 

Languages Licensing Subscription, 

12 luni”, iar operatorul economic a 

propus „Adobe Photoshop for 

teams Multiple Platforms Multi 

European Languages Licensing 

Subscription, 12 luni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

software: 

Photoshop, Illustrator, InDesign, 

Premiere Pro etc. Bunurile 

„Premiere Pro” și „Photoshop” 

sunt o parte din colecție și în 

denumirea lor nu se include 

denumirea colecției. Denumirea 

colecției se include atunci când se 

solicită colecția întreagă, în cazul 

licitației sus-menționate colecția 

întreagă a fost ofertată în lotul nr. 

1 „Creative Cloud for teams All 

Apps Multiple Platforms Multi 

European Language 

- pentru lotul nr. 2, reieșind din 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă a fost solicitat un 

anumit software din colecție - 

Adobe Premier Pro, astfel a fost 

ofertat indicată „Premiere Pro 

for teams Multiple Platforms 

Multi European Languages”. 

- pentru lotul nr. 3, reieșind din 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă a fost solicitat un 

anumit soft din colecție - Adobe 

Photoshop, astfel a fost indicată 

denumirea la bunul solicitat 

„Photoshop for teams Multiple 

Platforms Multi European 

Languages”. Teams (for teams) 

reprezintă tipul software-ului 

care este necesar de a include în 

denumirea modelului software-

ului Adobe, deoarece mai există 

și Enterprise al cărui 

specificația tehnică diferă 

esențial de cea cerută în cadrul 

licitației (sursa oficială Adobe: 

https://helpx.adobe.com/creative-

cloud/faq/teams.html). 

Astfel, operatorul economic a 

confirmat că bunurile ofertate 

„Adobe Premiere Pro for teams 
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Multiple Platforms Multi 

European Languages Licensing 

Subscription, 12 luni” și „Adobe 

Photoshop for teams Multiple 

Platforms Multi European 

Languages Licensing 

Subscription, 12 luni” fac parte 

din colecția Adobe CC și 

corespund integral specificației 

tehnice și denumirii bunurilor 

solicitate. 
29.09.2022 „BTS PRO” 

SRL 

 

ASP a solicitat prezentarea 

explicațiilor cu privire la termenul 

de livrare indicat de către 

operatorul economic pentru lotul 

nr. 4 (Adobe Acrobat Pro DC) în 

Anexa nr. 23 „Specificaţii de preţ”, 

şi anume, autoritatea contractantă a 

solicitat „Activarea licenţei - cel 

tîrziu în 15 zile după semnarea 

contractului, conform cerinţelor 

tehnice şi cantităţii specificate. 

Operatorul economic va prezenta 

actul confirmativ de activare a 

licenţei pentru 12 luni consecutive 

cu indicarea datei efective de 

activare, cât şi a datei finale de 

valabilitate a subscripţiei 

(abonament)”, însă operatorul 

economic a propus „cel tîrziu în 15 

zile după semnarea contractului”. 

Operatorul economic „BTS PRO” SRL 

a comunicat următoarele: Conform 

regulilor de licențiere Adobe, și 

informațiilor primite în perioada 

clarificărilor, IP „Agenția Servicii 

Publice” are în prezent un acord valabil 

(Număr VIP: 

EFAD983157B3D6BF8D1A, 

Aniversary date: 27.12.2022). În 

consecință calculul s-a făcut în sfera de 

aplicare a acestui acord, i.e. in cadrul 

VIP Number: 

EFAD983157B3D6BF8D1A, in 

perioada 27/11/2022-27/12/2022 este 

posibila plasarea unei comenzi pentru 

achiziție suplimentară pentru 12 luni la 

prețul oferit. În cazul creării unui nou 

acord VIP, costul unui abonament 

Adobe Acrobat Pro DC din 08.08.2022 

a crescut cu 25%. 

11.10.2022 „BTS PRO” 

SRL 

 

ASP a solicitat în mod repetat 

prezentarea explicațiilor cu privire 

la termenul de livrare indicat de 

către operatorul economic „BTS 

Pro” SRL pentru lotul nr. 4 (Adobe 

Acrobat Pro DC) în Anexa nr. 23 

„Specificaţii de preţ”, şi anume, 

autoritatea contractantă a solicitat 

„Activarea licenței - cel târziu în 15 

zile după semnarea contractului, 

conform cerinţelor tehnice şi 

cantităţii specificate. Operatorul 

economic va prezenta actul 

confirmativ de activare a licenţei 

pentru 12 luni consecutive cu 

indicarea datei efective de activare, 

cât şi a datei finale de valabilitate a 

subscripţiei (abonament)”, însă 

operatorul economic a propus „cel 

târziu în 15 zile după semnarea 

contractului”. 

Operatorul economic „BTS PRO” SRL 

a comunicat că: reînnoirea licenței se 

efectuează în momentul în care expiră 

subscripția existentă. 

Documente justificative acte/facturi 

fiscale etc. pot fi eliberate în termen de 

15 zile de la data reînnoirii licenței, dar 

nu în termen de 15 zile de la data 

semnării contractului, întrucât această 

data poate veni înainte ca licența 

anterioară să expire efectiv. 

Totodată, în caz dacă subscripția va fi 

activată în termen de 15 zile de la data 

semnării contractului și nu de la data 

efectivă expirării a licenței, se 

micșorează perioada activă subscripției 

cu diferența dintre acestea date. 
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Urmare a răspunsului de clarificare 

a operatorului economic din data de 

30.09.2022, autoritatea 

contractantă solicită de a preciza 

care este raportul dintre 

modificarea condițiilor termenului 

de livrare a licențelor și prevederile 

contractului nr. 2262 din 

27.12.2021 privind achiziționarea 

serviciilor Subscription Adobe 

software (Adobe Creative Cloud) la 

care face trimitere „BTS Pro” SRL, 

or, lotul pentru care se solicită 

explicații are denumirea de „Adobe 

Acrobat Pro DC”. 

În același context, autoritatea 

contractantă amintește despre 

faptul că, în perioada de clarificări, 

pe platforma de achiziții SIA RSAP 

(MTender), a fost publicată 

informația cu privire la faptul că 

ASP nicidecum nu limitează 

livrarea licențelor pentru produs 

program conform documentației de 

atribuire sub același VIP Number, 

tocmai din această cauză procedura 

de achiziție a fost structurată  pe 

loturi separate. Operatorii 

economici participanți urmează să 

clarifice cu vendorul licențelor 

specificate dacă există careva 

limitări de livrare sub același VIP 

Number sau se atestă lipsa 

limitărilor conform politicii 

producătorului, care este în afara 

gestiunii autorității contractante. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

 

Denumirea operatorului 

economici 

Motivul respingerii/descalificării 

,,BTS Pro” SRL 

 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă oferta 

operatorului economic „BTS PRO” SRL pentru lotul nr. 4, 

deoarece aceasta nu corespunde cerinţelor expuse în 

documentaţia de atribuire, şi anume, cu privire la termenul și 

condițiile de livrare a bunurilor, completat de către autoritatea 

contractantă în formularul specificațiilor de preț (Anexa nr. 

23), este de menționat că, în documentația de atribuire, s-a 

solicitat „Activarea licenței - cel târziu în 15 zile după 

semnarea contractului, conform cerinţelor tehnice şi 

cantităţii specificate. Operatorul economic va prezenta actul 

confirmativ de activare a licenţei pentru 12 luni consecutive 



9 
 

cu indicarea datei efective de activare, cât şi a datei finale de 

valabilitate a subscripţiei (abonament)”, însă operatorul 

economic a propus „cel târziu în 15 zile după semnarea 

contractului”.  

Au fost solicitate explicații în mod repetat cu privire la acest 

aspect, iar răspunsul operatorului economic „BTS PRO” 

SRL cu privire la cauzele modificării termenului de livrare nu 

este unul concludent, dar, mai degrabă, creează unele 

confuzii, or, operatorul economic a raportat modificarea 

efectuată  la prevederile contractului nr. 2262 din 27.12.2021 

privind achiziționarea serviciilor Subscription Adobe 

software (Adobe Creative Cloud), în timp ce lotul pentru care 

se solicită explicații are denumirea de „Adobe Acrobat Pro 

DC”.  

Ca urmare a solicitării repetate a explicaţiilor, operatorul 

economic, de asemenea, a oferit un răspuns evaziv și confuz, 

făcând din nou trimitere la anumite servicii de subscripție, 

fără a lua în considerare tipul procedurii de achiziție la care 

participă – cea de bunuri și invocând faptul că „prin 

solicitarea Dvs. că subscripția să fie activată în termen de 15 

zile de la data semnării contractului și nu de la data efectivă 

expirării a licenței, micșorați perioada activă subscripției cu 

diferența dintre acestea date”.  

ÎCS „Softline International” SRL În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă oferta 

operatorului economic ÎCS „Softline International” SRL 

pentru lotul nr. 4, deoarece aceasta nu corespunde cerinţelor 

expuse în documentaţia de atribuire, şi anume, suma propusă 

a ofertei (72 150,00 lei fără TVA) depășește suma estimativă 

(51 581,25 lei fără TVA) a autorității contractante pentru lotul 

respectiv cu 39,88%. 

  

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. 



10 
 

 

14. În urma examinării, 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) 

Licență pentru produs program „Adobe” 

1 Lotul nr. 1 

Adobe Creative 

Cloud 

 

ÎCS „Softline 

International” 

SRL 

4 buc. 17 941,1146 71 764,46 86 117,35 

2 Lotul nr. 2 

Adobe Premier 

Pro CC 

ÎCS „Softline 

International” 

SRL 

2 buc. 7 498,7708 14 997,54 17 997,05 

3 Lotul nr. 3 

Adobe 

Photoshop CC 

ÎCS „Softline 

International” 

SRL 

9 buc. 7 490,7703 67 416,93 80 900,32 

 

 

Anularea procedurii de achiziție publică:  
 

În temeiul prevederilor art. 71 alin 1 lit. d) liniuţa a treia și liniuța a șasea din Legea nr. 131/2015 

privind achiziţiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru  

lotul nr. 4.  

Argumentare: A fost depusă ofertă care nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu cerințele 

cuprinse în documentația de atribuire („BTS Pro” SRL), precum și o ofertă care depășește cu 30% 

valoarea estimată a achiziției, calculată conform legislației în vigoare (ÎCS „Softline International” 

SRL). 

 

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

 
 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„BTS Pro” SRL  

24.10.2022 

 

SIA RSAP 

Poşta electronică ÎCS „Softline International” 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 □ 
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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: 

 

Denumi 

rea  

operatoru 

lui  

economic 

Întreprin 

derea  

cu ca 

pital au 

tohton/  

cu capital 

mixt/asoci

e 

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 

ÎCS „Softline 

International

” SRL 

- 
Nr. 

1185 

08.11.202

2 

 

48517 

000-5 
154 178,93 185 014,72 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 anulare a procedurii de atribuire a contractului  

privind achiziţionarea accesoriilor de birou 

 

Nr. 190/22 din 08.11.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1002600024700 

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 

Număr de telefon 022 504021  

Număr de fax 022 212259 

E-mail oficial  asp@asp.gov.md 

Adresa de internet www.asp.gov.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md   

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui 

anunț de participare 

Procedura de achiziție repetată (după caz)  - 

 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Accesorii de birou  

Cod CPV 30192000-1 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

În cadrul procedurii de achiziție publică prin 

licitație deschisă privind achiziționarea 

accesoriilor de birou cu nr.  ocds-b3wdp1-

MD-1655809809292, publicată pe data de 

21.06.2022, link: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1655809809292?tab 

=contract-notice, precum şi în cadrul 

procedurii de achiziţie prin negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare din 18.08.2022 nu a fost depusă 

nici o ofertă. Din acest motiv, în temeiul art. 

56 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 131/15 privind 

achizițiile publice, a fost selectată repetat 

procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare, cu 

expedierea invitațiilor de participare pentru 

3 operatori economici: „Damian-Bis” SRL, 

„Neomatrix” SRL și „Pro-Mapix” SRL. 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr.: - 

Link: - 

Data publicării: transmiterii Invitaţiei de 

participare 18.10.2022 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655809809292?tab%20=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655809809292?tab%20=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655809809292?tab%20=contract-notice
http://www.mtender.gov.md/
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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: 19.11.2021 

Link: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20

14/bap_nr_91_0.pdf    

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9 560,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

- 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

- 

5. Până la termenul-limită (data 20.10.2022, ora 12:00), a depus oferta 1 (unu) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „Damian - Bis” SRL 1015600025444 - 

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

prezentate de către operatorii economici: 

 

 

Denumire document 

Denumirea operatorului 

economic 

„Damian – Bis” 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) Nu s-a solicitat. 

Documentele de calificare 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea prezentat 

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
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_91_0.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_91_0.pdf
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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, confirmată prin 

semnătura electronică a operatorului economic 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 50 de zile - 

declaraţie pe propria răspundere, completată conform Anexei 

nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 

Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată 

electronic de 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 

*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. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea  

operatorului 

economic 

 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)* 

Cantita 

te și 

unitate de 

măsură 

Corespu

nderea 

cu cerin 

țele de 

califiare 

Corespu

ndere cu 

speci 

ficațiile 

tehnice 

Accesorii de birou 

Lotul nr. 1 

Geantă pentru laptop                          

„Damian – 

Bis” SRL 
533,33 2 buc. + + 

Lotul nr. 2   

Mapă pentru documente din 

piele artificială                        

„Damian – 

Bis” SRL 
8 250,00 30 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). 

1. 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 

- - - - 

2. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

3. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
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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: ________________________                 

4. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut ✓                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

Cel mai bun raport calitate-cost □               

5. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

6. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

7. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis:  

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică. 

 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA), 

lei 

Prețul total  

(fără TVA), 

lei 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA), lei 

- - - - - - 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: În urma Raportului de monitorizare nr. 124 (nr. 

27/259-942 din 02.11.2022) a conformității inițierii și desfășurării procedurii de achiziție în 

temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

precum și în temeiul prevederilor pct. 12) al Capitolului IV din Regulamentul cu privire la 

activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 10/2021, s-a decis anularea procedurii de atribuire a contractului privind 

achiziționarea accesoriilor de birou. 

Argumentare: Există abateri care fac imposibilă încheierea contractului, deoarece prin 

omiterea cerințelor de calificare de prezentare a garanției pentru ofertă de 2% și a cazierului 

judiciar, se încalcă principiul transparenței și asigurării concurenței.  

 

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

 
 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Damian – Bis” SRL 08.11.2022 Poşta electronică 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 

 

În cazul în care valoarea estimată a contractul ui 

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: nu se aplică 

 

Denumi 

rea ope 

ratorului  

economic 

Întrepri

nderea 

Cu ca 

pital au 

tohton/

Cu capi 

tal 

mixt/as

ociere/C

u capi 

tal trăin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 

CPV 

  

Valoarea contractului Termen de 

vala 

bilitate al 

contrac 

tului/acord

ului-cadru fără TVA, 

lei 

inclusiv 

TVA, lei 

- - - - - - - - 

 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

 

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: 

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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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

 de atribuire a contractului de achiziții publice    

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

  de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 7 D  din 09.11.2022 .    

 Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Școala primară „A.Donici” 

Localitate Mun. Cahul  

IDNO 1012620009706 

Adresa Mun. Cahul, str. A.Șciusev, 20 

Număr de telefon 029947238 

Număr de fax  

E-mail oficial  scoalaprimaradonici@gmail.com 

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

G. Parvana 

 Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație  

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-1665991806384 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21065606/ 

Data publicării: Conform SIA RSAP 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

 

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□COP    

Sursa de finanțare □Alte surse: Buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 850000,0 

 

 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1665991806384
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 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  

 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] 

 Până la termenul-limită (data 31.10.2022, ora 10:00), au fost depuse 6 oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. SRL „Arta Zidarului” 1008605005403 R. Negru 

2. SRL „Alarcon Group” 1017605003285 A.Terzi 

3. SRL „Trend Construct” 1014603002065 A.Galaju 

4. SRL „Vic Dar Com” 1022600023727 I.Obreja 

5. SRL „Nicoart” 1011603001665 N.Dunas 

6. SRL „Vega Total” 1018600014632 V.Șumutovschi 

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

către operatorii economici: 

Denumire 

document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 

„Arta 

Zidarului” 

SRL 

„Alarcon 

Group” 

SRL 

„Trend 

Construct” 

SRL „Vic 

Dar Com” 

SRL 

„Nicoart” 

SRL „Vega 

Total” 

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna 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) 

      

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Dovada înregistrării 

persoanei juridice, în 

conformitate cu 

prevederile legale din ţara 

în care ofertantul este 

stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Licenta de activitate și 

anexa. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informatii generale prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 



3 

 

despre ofertant 
Demonstrarea accesului la 

personalul necesar pentru 

îndeplinirea 

corespunzatoare a 

obiectului contractului ce 

urmează a fi atribuit. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 

experiența similară a 

operatorului 

economicîn domeniul 

de activitateeferent 

obiectului contractului 

ce urmează a fi 

atribuit. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Îndeplinirea 

obligaţiilor de plată a 

impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor de 

asigurări sociale, în 

conformitate cu 

prevederile legale în 

vigoare în RM sau în 

ţara în care este 

stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raportul financiar 

pentru anul 2021 

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)) 

 

 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  

SRL „Arta 

Zidarului” 

679990,0 1 buc. + 
+ 

SRL „Alarcon 

Group” 

732222,60 1 buc. + 
+ 

SRL „Trend 

Construct” 

790087,09 1 buc. + 
+ 

SRL „Vic Dar 

Com” 

799760,33 1 buc. + 
+ 

SRL „Nicoart” 803776,93 1 buc. + + 

SRL „Vega 

Total” 

831703,82 1 buc. + 
+ 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 

tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
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 Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut)  

s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

 
 

 

  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 Pentru fiecare lot        

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

 Criteriul de atribuire aplicat: 

 Preţul cel mai scăzut                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 

 Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(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   

 Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

      

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

 

În temeiul art. __ alin. __, punct.__             

Argumentare:   

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Arta Zidarului” 01.11.2022 SIA RSAP, e-mail. 

SRL „Alarcon Group” 01.11.2022 SIA RSAP, e-mail. 

SRL „Trend Construct” 01.11.2022 SIA RSAP, e-mail. 

SRL „Vic Dar Com” 01.11.2022 SIA RSAP, e-mail. 

SRL „Nicoart” 01.11.2022 SIA RSAP, e-mail. 

SRL „Vega Total” 01.11.2022 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) 

 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). 

 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorulu

i  

economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate 

al 

contractulu

i/acordului-

cadru 

fără TVA 
inclusiv 

TVA 

SRL „Arta 

Zidarului” 

 
60 09.11.2022 45453000-7 

679990,0 815988,0 
31.12.2023 
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 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: 

 

 

                   Parvana Galina                                                     _____________________ 

                    (Nume, Prenume) (Semnătura) 

 

 

 

 L.Ș. 



DARE DE SEAMA
de аtriЬuirе а conhactului de achizi(ii publice п
de iпсhеiеrе а acordului-cadru п
de апчlаrе а рrосеdчпi de atribuire tr

1

Nr,]_din 09"11.2022

Date cu рriчiге la autoritatea contractanta:

Dепчmirеа autorititii contractante IMSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё
Localitate мuп. chisinёu
lDNo 1 003600152606
Adresa str. Toma СiоrЬё,1

NчmЁr de telefon 022_250-в09

Nчmir de fax
E-mail of icial achizitii@urgenta.md

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefon, е-
mail)

Moisenco Сristiпа

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Сlаrifiсiri privind documentalia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп саrе au fost solicitate сlаrifiсёi)

Tipul procedurii de аtriЬчiге aplicate EI Cererea ofertelor de preturi п Licita{ie dеsсhisё пАltеlе

llndicatil
Рrосеdчrа de achizitie rереtаtё (duрё caz) Nr: ----
Tipul obiectului contractului de achizilie/ acoгdului-
cadru

вчпчri п servicii п Luсrёri п

0biectul achizitiei Produse alimentare (blocul alimentar) Repetat-2o22

Cod CPV 15800000.6

Expunerea motivuluiftemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul арliсёii altor

рrосеdui decet цcitalia deschbЁ)

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul

р о rt al ul u i guve m аm entd vууtw. mtе п d е r, qоv. m d l
Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 665385384494/21 065325
Link-ul: https://mtender,gov.md/tendeБ/ocds-b3wdpl-MD-
1 665385384494?tаЬ=сопtrас!поtiсе
Data рчЬliсёrii: 10.10.2022

Platforma de achizilii publice utiIizat5 п achizitii.md: п e-licitatie,md; r,r yptender.md

Procedura а fost iпсlчsё iп planul de achizilii
publice а autoritilii contractante

пDа пNч
Link-ul саtrе planul de achizilii publice publicat:

https://www,urqenta щ!Л 81]20а08{2]0Jф
Апчп{ de intenlie publicat iп ВДР (duрё caz) Data: ВАР пr.73 din 21.09.2021

Link-ul:
https://tender.qov.md/ro/system/fi les/bap/20'l 4/Ьар_пr_73_0.рdf

Tehnici 9i instrumente ýpecifice de аtгiЬчirе
(duрё caz)

пАсоrd+аdru пsislem dinamic de
electronica пСаtаlоg electronic

achizilie пLiсitаliе

Sursa de fiпап{аrе EBuget de stat; nBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSuБе exteme;

BAlte suBe: Iproprjd
Valoarea еstimаtё (lei, fёrё Г/Д) 217 240,00

022_250_в09



Ехрчпеrеа succinti а rispunsului
Data transmiterii

Data sоliсitйrii clarificirilor
Dепчmirеа о rаtоrчlчi есопоmiс
Ех чпеrеа ýчссiпti а зоliсitйrii de clarificare

4. Modificiri operate iп documentalia de atribuire:

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

Rezumatul mоdifiсiгilоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de informare [ndicali sursа utilizatё qi data publicёrii]

du а

Termen-|imitЁ de depunere si deschidere а [lndica,ti пumёrul de zile]

NU s-a examinat
NU s-a examinat

5. Рiпй la termenu1-1imitй (data 24.10.2022,ora l5:00) , au depus oferta 5 (cinci) ofeЁanli:

Dепчmirеа operatorului economic lDNo

SRL Nobil Рrеst 101060002,103в
101460003774,1

SRL Proda rоtrаdе 1 014600029375

SRL Produse de Familie 10106000101 1 1

SC Vilia Prodotti SRL 1016600007719 Alexei А псl

6. |nformalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de catre
орегаtоrii economici:

Denumire document
Donumirea operatorului есопоmiс

Documentele се constituie oferta
е ча сOпsmпа пп zent пе zentat, пч uпdе

Рrорчпеrеа tehnica zentat

Nu S-a examinat

Nu s-a examinat
prezentat

Рrорчпеrеа fiпапсiаri рrеzепtаt
NU S-a examinat
Nu S-a examinat

zелtаl
NU s-a examinat

DUAE rezental

Nu s-a examinat

rezentat

Nu s-a examinat

Dосчmепtе de ca|ificare
se уа сопsпла at пч uпdе

Dovada inregistr;rii persoanei iuridice, in
conformitate cu prevederile legale din tara in care
ofertantul este stabilit

prezentat

рrеzепtаt
Nu s-a examinat

Autoriza!ie sanitar.veterinara de f чпсtiопаrе
pentru unitatea de transport si certificat Sanitar.

рrеzепtаt

2

1

Asociatii/
administratorii

Vadim Calugher
svetlana curdova
Victor Сеара
Leonid colcev

SRL Nobi Ргеst

SRL BagUette

SRL Рrоdаgгоtrаdе

SRL ProduSe de Familie

Sc Vi|la Prodotti SRL
SRL Nobil РгеSt

SRL Baguette
SRL Ргоdаqгоtгаdе

SRL РгоdUsе de Familie

Sc Villa Prodotti SRL
SRL Nobil Ргеst

SRL BaqUette
SRL РrоdаOrоtrаdе

SRL РrоduSе de Fаmiliе

Sc Villa Prodotti SRL

SRL Nobil Ргеst
SRL BaqUette

SRL Рrоdаогогаdе
SRL РrоdUSе de Familie
Sc Villa Ргоdоtti SRL
SRL ProdUse de Familie

SC Villa Ргоdоtti SRL
чеtеriпаr u rodusele de ori iпе animala

Nu S-a ехаmiпаt

I

4,

5.

ofertelor рrеlчпgit (duрё caz)

са,

Nr.

2, SRL Baquette

3.

NU S-a examinat

Nu s-a examinat



Autorizatie sanitar.veterinara de functionare а

ofertantului sau ceЁificat de inregistrarв oficiala

репtrч siguranta аlimепtеlоr (iлсолfоmitаtе cU
ganul dB activitate)

SRL Nobil Рrеst prezentat

SRL BagUette Nu s-a examinat

SRL Prodagrotrade NU S-a examinat

SRL ProduSe de Familie prezentat

Sc Villa Prodotti SRL Nu ý-а examinat

Certificat privind detinerea laboratoruluilContract
cu laborator atestat plu efectuarea controlului

реrmапепt аsUрrа calitйtii contract cu asemenea
laborator.

SRL Nobil Prest рrеzелtаt

SRL BagUette NU s-a examinat

SRL Prodagrotrade NU S-a examinat

SRL РгоdUSе de Fаmiliе prezentat

Sc Villa Prodotti SRL Nu S-a examinat

(tnfoma|ia pivind dепuпirеа dосumепtеlоr p@zentate se vа iпdica iп confomitate cu сеiп!еlе din documentalia de atibuire ýise vа
сопsеmпа рiп: prezantat, neprezentat, пч corgspundg (iп cazul сепd docuпentul а fost plezentat, dаr пч corespundecelin|elor de
саliГюаrе))

7. lnformalia privind corespunderea ofeЁelor cu сегiп!еlе solicitate:

- 
iп cazut uttlizёrii ttcitaliei electronice se va indica preful ofertei fiпаlе

(lпfоrmаliа privind "Corespunderea cu сеiп!еlе de calificare" ýi "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va

сопsеmпа рiп: ,+'iп cazul corespunderii ýi рriп ": iп cazul necorespunderii)
8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritili sau сопfirmаrеа чпог date рriчiпd соrеsрчпdеrеа ofertei сч сеriпlеlе

stabilite iп documentalia de ahibuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de sсйzчt) s-a solicitat:

Data
ýolicitirii

0peratorul есопоmiс lnformatia ýolicitata Rezmatul raspunýului
operatorulUi economic

9, ОfеЁапlii respingi/descalificali

Dепчmirеа operatorului есопоmiс Motivul reSpingerii/descalificirii

Baguette SRL
SRL Prodagrotrade

SC Villa Prodotti SRL

Pentru pozitiile licitate, ?п conformitate cU prevederile аrt,69

alin,(2) аl Legii пг,131/15 privind achizitiile publice aU fost
desemnate саýtigёtоаrе оfегtеlе la cel mai mic pret fаrё TvA,
cu соrеsрUпdегеа tuturor сеriпlеlоr Solicitate,

10, Modalitatea de evaluare а ofertelor:
репtrч fiecare lot п
pentru mаi multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёгi privind пumаrul de lоtuп саrе pot fi atгibuite aceluiagi ofertant: Дndlcal

з

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа

operatorului
economic

Pre!ul
ofertei

(fаrа ТVА)-

cantitate

ýi unitate
de

masura

Соrеsрчпdеrеа
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
сч

specifica{iile
tehnice

1. Biscuiti din tarite de
griu

SRL Nobil Prest 17120,8з
350/kg

+ +

SRL Baguette 18 з75,00

SRL Рrоdаqгоtrаdе 19 83з,33
2. Sare de limie SRL Nobil Prest 2 006,67

14/kg
+ +

SRL Baguette 2 251,62

SRL Рrоdаqrоtrаdе 2 333,33
3. Mustar-praf SRL Nobil Prest l 616,67

20/kg
+ +

SRL Prodagrotrade ,1 928,33
SRL Baguette 2 1зз,40

4. Саrпе de чitЁ
calitatea 1

SRL Produse de
tаmil]е

177 716,00
1400/k9

+ +

SC Villa Prodotti SRL 178 4з0,00



Justificarea deciziei de а пu аtпЬui сопtгасtчl ре loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scizut п
costul cel mai scazut п
Cel mai Ьuп rафrt calitate-pret п
cel mai Ьчп rафrt calitate-cost п
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atibuire suпt apticate mai mutte criterii de atibuire, se vоr indica toate criteriile de
atribuire aplicate si dепumirеа lotuilor аfеrепtе)

l2. lnformatia privind fасtоrii de evaluare aplicali:
(Se уа соmрlеtа ре пtru lotuile йrе au fost atribuite iп baza criteiilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre| sau cel mаi Ьuп

ort calitate-cost

13. Reevaluarea ofertelor:

Se уа ta iп cazul iп care ofeftele au fost reevaluate tat

14, п urma examiniri, evaluarii ýi соmраrагii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achizi е uьliсi/асоrdчlчi-саdrч

Prolul чпitаr
(fara TvA)

48,92

14з,33

80,83

126,94

Апulаrеа рrосеdчrii de achizilie рчЬliсё: ln temeiul аrt. 71 alin lit Аrgчmепtаrе

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

Data transmiterii

(lпfоrпаrеа operatoilor economici implicati iп рюсеdurа de atibuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizitii se realizeazё iп
conformitate cu prevedeile аd, 31 al Legii пr, 131 din 3 iulie 2015 plivind achizltjile publicel

16. Termenul de a9teptare pentru incheierea Gontractului:

Е б zile iп cazul transmiterii comunicarii ргiп mijloace
electronice fax в

п cazul iп саrе ча|оаrеа estimata а confactulUi este еgаlё sau П 11 zile iп cazul transmiterii comunicarii рriп miJloace
electronice ýi/sau fax Umai mаrе decat рrаgurilе prevazute la аrt, 2 alin. (3) al Legii пr

1З1 din 3 iUlie 2015 privind achiziliile pUbllce П 16 zile in cazul пеtrапsmitегii соmuпiсаrii рriп mцlоасе
eleckonice ýi/sau fax tr

,+

Factorii de evaluare vaIoarea din oferti Punctajul calculat
Dепчmirеа operatorului есопоmiс 1 Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

РопdеrеаDenumire factorul п

Motivul rеечаlчйrii оfеЁеlоr
Modificirile operate

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
ореrаtогчlчi
есопоmiс

cantitate ýi
unitate de
mёsчrй

Pretultotal
(fara TvA)

РЦчl total
(inclusiv TvA)

1. Biscuiti din tarite de griu SRL Nobil РгеSt 350/kg 17120,83 20 545,00

SRL Nobil Prest ,14/kg 2 006,67 2 408,002. Sare de lёmiе
3. Muýtar-praf SRL Nobil Prest 20/kg 1 616,67 1 940,00

SRL Produse de
Familie

,1400/k9 177 716,00 213 262,00
4. Саrпе de чitё calitatea 1

Denumirea operatorulUi economic Modalitatea de transmitere
SRL Nob]l Рrеst
SRL Рrоdаgrоtrаdе

SlA RSAP, e-nail
slД RsAe e-mail

SRL BagUette

SRL РrоdUsе de Familie
s'Д RsДе e-лail
S'A RSдР, e-mail

Sc "VlLц рRоDопl" S.R.L. slд RSдР, е-лаil

п cazul iп саrе чаlоаrеа estimata а contractului este mai mica
decat pragurile prevazute la аrt.2 аliп, (3) аl Lеgiiпr. 131 diп 3
iUlie 2015 privind achizi!ile pUblice П 1'1 zile in cazul neГansmiteгii соmuпiсёrii prin miiloace

electronice ýi/sau fax Е



Denumirea operatorului
economic

Intreprin
derea:

Cu
capit l

,Utohton
I

сU
capital

miхUазо
сiеrd
Cu

Grpital
Etriin

llUmirul
ti data

contractului/ aco.dUlui.cadru

теrrпёп de
valabilitate al

contractului/aco
rdului.сadrufirЁ TVA

inclusiv
TvA

SRL NObi PIeSl aUtohlOn
712 08,11,2022

15800000-6
20 7 ц,11 24 893,00 31]22022

sRL Produse de Familie 713 08.11.2022 15800000-6
177 716,00 213 262,00

(se/ectali tеrпепUl de аýФtаrе respecral, Calcularea tеrmепеlоr рrеvёzutе dB Legea пr, 1З1 din 3 iulie 2015 рiviпd achizЦile publice,

iлсlusiч а tеrmепеkr de aýreptare, se erectuea zё iп contormitate сч prevedeile T|TLULU| lV Capitolull (Саlсulаrеа Теrпепulu| alфdului
civ il al Rep ublici i Moldov а),

17, Сопtrасtчl de achizilie/acordul-cadru Tncheiat:

Au fost а licate criterii tru achiz ublice durabile achi l vezl ?

Рriп prezenta dere de sеаmd, grupul de lucru репIч echizi|ii сопfirmё corectifudinea dеsfёЕurёrii procedurii de
achizi|ie, fapt репtrч саrе рмftd rёsрuпdеrе сопfоrm prevederilor lega le lп vlgoere,

,0о

cl

Сопdчсёtоrчl grupului de lчсrч ре с Mihailciocanu
с а

(DNNU) пч-
valoarea de achizilie сч TvA diп contracu contracle а lotului/loturilor репtrч
care au fost aplicate criterii de durabilitato (lei MD}: (indica|i sumа cu ТvД)

codul cPv al lotului'loturilor ропtrч саrе au fost aplicato critorii do
durabilitato:
Criteriul de atribuhe pentru lotulrloturile pentru саrё au fost aplicate criterii dB
durabilitato:

Prelul cel maiscazut .
costul cel mai scazut D

Сеl mai Ьuп rароrt calitate-prel о
Сеl mai Ьuп raport calitate-cost D

i€D'liro

cod
cPv

valoarea contract!lui

aUlohlon з1 ,12.2022

18. lnformalia privind achizi!ii publice durabile (achizilii ve.z i) (rubrica dat; se completeaza doar iп cazulin care la
procedura de achizilie рчЬliсё au fost aplicate criterii de durabiIitate si S-a incheiat contracucontracte pentru louloturi
pentru саrе au fost aplicate criterii de dUrabilitate):

Prin prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru dесlаrё сё temenul de аrfфfаrе репtrч iпсhеiеrее
сопtrесtului/сопtrасtеlоrindicateеfos'respecraf(ехсерtбпdcazurileрrеvёzutеdearL32аliп.(3)alLegii,131 diп
3 iulie 2015 privind achizi|iile publice ), рrесum ,i сё iп cezul depunerii contestaЩilor qi/sau rесерtiопёrii rapoartelor
de moпitorizare, aceasfea aU fosf ехаmиаfе яi sоruriолаrе,

5



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[ii publice tr

Nr. 2din 07.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanttr:

Denumirea autorittrtii contractante Prim6ria comunei Zirnesti
Localitate s. Zirneqti
IDNO 10076010083 17

Adresa s. Zirnesti, raionul Cahul
Numtrr de telefon 0299s9735
Numtrr de fax
E-mail oficial pr imar ia.zirne sti (E mai I . ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume,
telefon, e-mail)

Beju Nicol ae, 067 250401

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate oLicitalie deschisE
Procedura de achizitie repetattr (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Lucrfui a

Obiectul achizi{iei Amenajarea gi renovarea Scuarului Public
Central din localitatea Zirnesti r-l Cahul,,

Cod CPV 45200000-9 - Lucrdri de construclii complete
sau parfiale qi lucrf,ri publice

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: 21064051
Link-ul : ocds-b3wdp 1 -MD - I 6637 6129 4463
Data publicdrii: 20.09 .2022

Platforma de achizitii publice utilizattr o achizitii.md;
Procedura a fost inclusl in planul de
achizi{ii publice a autoritltii contractante

rDa tNu
Link-ul cdtre planul de achizi{ii publice publicat:

Anun( de inten{ie publicat in BAP (dupd
caz)

Data:
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD- I 663 7 61294463

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

aLicitafie electronicd

Sursa de finantare nBuget de stat;
Valoarea estimattr Qei, /drd TVA) 3 511 437 MDL

3. Clarifictrri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clari/icdri)



Denumirea operatorului economic
Expunerea succinttr a solicittrrii de
clarificare

Yizita la obiect

,vizita in teritoriu este previzuti in
documentatia standart la p. 14. 15. Ofertantului i

se permite sd vizileze qi sd examineze
amplasamentul lucrSrii sau obiectul

Data transmiterii 29.09.2022
Data solicittrrii clarificlrilor 04.10.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinttr a solicitlrii de
clarificare

Termen de executarea lucrarilor

Expunerea succinttr a rtrspunsului Termenul este conform p.13 din anunlul de
participare,dar este de dorit un termen cit mai
restrins.

Data transmiterii 04.10.2022

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

[Indicayi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

4. Modifictrri operate in documentafia de atribuire:

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

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

1. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de cltre operatorii economici:

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

5. Pflntr la termenul-limittr (data 14.10.2022, ora 15:00), au depus oferta 3 ofertanfi:

Nr. IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL Lifestar - Com 10036030084s0 Alexandru Tabuncic
) SRL Trend-Construct 101460300206s Niculitd Chiril
3 Liaicul SRL 1003610002698 Tulus Dmitri

Denumirea operatorului economic
SRL Lifestar -

Com
SRL Trend-
Construct

Liaicul SRL

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

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat,

nepr ezentat, nu corespunde

a

Expunerea succinttr a rtrspunsului

Denumirea operatorului economic

Denumire document



I DUAE- Documentul Unic de Achizilii
European, aprobat prin Ordinul
Ministerului Finantelor m. 7 212020

prezentat prezenta
t

prezentat

2 Propunerea tehnicd prezentat prezenta
t

prezentat

J Propunerea financiarl (devizele nr.
3,5,7,)

prezentat prezenta
t

prezentat

4 Cerere de participare prezentat prezentst prezentot

5 Garanlia pentru oferta 1olo - emis6 de o
bancf, Comerciald, acreditat6 in RM

prezentot prezentat prezentat

6 Declarafie privind valabilitatea ofertei -
45 zile

prezentat prezentat.. prezentat

7 Grafic de executare a lucrlrilor prezentat prezentot prczentat

8 Declaratie privind experienla similard,
conform pct. 40 din documentatia
standard pentru rcalizarea achizifiilor
publice de lucrdri.

prczentot prczentat prezentat

9 Declarafie privind dotdrile specifice,
utilajul qi echipamentul necesar
pentru indeplinirea corespunzdtoare a

contractului

prezentat prezentat prczentot

10 Declaralie privind personalul de
specialitate propus pentru
implementareacontractului

prezentat prczentat prezentat

11 Lista subcontractanlilor gi

parteal p6\i1e dincontract care sunt
indeplinite de acestea

prezentat prezentat prezentat

12 Informatii privind asocierea prczentat prezentat prezentat

13 Angaj ament terf suslinltor fi nanciar prczentat prezentat prezentat

T4
Angaj ament privind suslinerea tehnicd
qi profesionalS a ofertantului/grupului
de operatori economici-dup5 caz

prezentat prezentat prezentat

15 Declaratie tert sustinf,tor tehnic prczentat prezentat prezentat

t6 Declaralie terf sustindtor profesional prezentat prezentat prezentat

t7 Aviz pentru participare la licitafiile
publice de lucr[ri din domeniul
constructiilor si instalatiilor, drumuri

prezentat prezentat prezentat

18
Cifra de afaceri anual6, perioada anului
202t

prezentat prezentat prezentat

t9 Cifra de afaceri medie anual6, perioada
ultimii 3 ani

prczentat prczentat prezentat

20 Disponibilitatea de bani lichizi, emis6
de o Bancd Comercial6 acreditat6 in
RM

prezentat prezentat prezentat



21
Certificat de conformitate ale
principalelor materiale utilizate (beton,
ciment, bordur6, pavai etc.)

prezentat prezentat
prezentat

22 Lichidarea generald (nivelul minim de
lichiditate nu mai mic de 130%)

prezentat prezentat
prezentat

z3 Cerinf e suplimentare obli gatorii prezentat prezentat
prezentat

24 Certificat de atestare tehnico -
profesionalS (diriginte de qantier -
constructii rutiere)

prezentat prczentat
prezentat

25
Dovada inregistrdrii persoanei juridice,
in conformitate cu prevederile legale
din tara in care ofertantul este stabilit

prezentat prezentat
prezentat

26 Declaraf ia privind confirmarea
benefi ciarilor efectivi qi neincadrarea
acestora in situafia condamndrii pentru
participarea la activitIli ale unei
organizafii sau grupdri criminale
pentru corupfie, fraudf, qi sau spllare
de bani

prezentat prezentat
prezentat

21 Certificate ISO 9001 :2015
ISO 140001:2015
ISO 45001,2015

prezentat prezentat
prezentat

28 Certificat de efectuare sistematic6 a
pl6f ii impozitelor, contribuliilor
eliberat de Inspectoratul Fiscal
Original, valabil confirmat prin
aplicarea semnlturii electronice.
Obligatoriu

prezentat prczentat
prezentat

29 Recomanddri la contracte le pr ezentate
pentru demonstrarea lucrf,rilor similare
executate in ultimii 3 ani (2018 -2021)
- cel putin 3 recomandfui

prezentot prezentat
prezentat

7. rnforma{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ere solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(f6ra

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mtrsurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Amenajarea
li renovarea
Scuarului
Public
Central din
localitatea
Zirneqtirr-l
Cahul"

SRL Lifestar
Com

2 858 000
lei

1 + +

SRLTrend-
Construct

2 860 000
lei

1 + +

Liaicul SRL 3 r98 023
lei

1 + +

* in cazul utilizdrii licitasiei electronice se va indica prelul ofertei finale



(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Coresp_underea cu
specificaliile tehnice" , se va consemna prin: ,, * " in cazul corespunderii qi prin ,,-" tn cazul
necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarittrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sctrzut) s-a solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitlri privind numf,rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scIzut tr
Costul cel mai sctrzut o
Cel mai bun raport calitate-pre! o
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care ou 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 tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Data
solicittrrii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respin geriildescalificlrii
SRlTrend-Construct Pre{ mare
Liaicul SRL Pre{ mare

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea



Motivul reevalutrrii ofertelor
Modifictrrile operate

14. in urma examintrri, evalutrrii qi compartrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizifie public6:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

(lnformarea 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, l3l din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

(Selectafi 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 tn
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil
al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
mtrsurtr

Preful
unitar

(flr[ TVA)

Pre{ul
total
(fIrI
TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Amenajarea qi

renovarea Scuarului
Public Central din
localitatea Zirneqti
r-l Cahul"

SRL
Lifestar
com

I 2858 000 lei 2 8s8 000
lei

3 429 600 lei

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Lifestar - com 20.10.2022 e-mail,
SRLTrend-Construct 20.10.2022 e-mail,
Liaicul SRL 20.10.2022 e-mail,

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este mai micl decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1

din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

A 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicf,rii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este ega16 sau mai mare dec0t
pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitriile
publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunictrrii
prin miiloace electronice si/sau fax o
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicfuii
prin mijloace electronice qi/sau fax n



Denumirea
operatorulu

i
economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
strlin

Numtrrul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului/

acordului-
cadru

SRL
Lifestar -
com

42
07.1 1.

2022
45200000-
I

2 8s8 000
lei

3429600
lei

t5.08.2023

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

durabilitate)z

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declsrd cd termenul de asteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost rcspectat (exceptdnd cozurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd in cazul depunerii contestoyiilor

Si/sou recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Si solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii
procedurii de achiTilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

nductrtorul grupului de lucru pentru achizifii:

I ni* 'r'*Zo <

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

NU)

Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ 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 d urabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut o

Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun.raport calitote-cost a

Co

Q{ume, Prenume)

fEri TVA inclusiv
TVA



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 97 din 08 noiembrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate muu. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial ach iz.it ii.dglca rhcmc.md
Adresa de internet \\ /wvv.du.lca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Teleman Oxana, tel. 022 24 25 01, 
e-mail: achiz.itii.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

Lucrări

Obiectul achiziției Lucrări de reconstrucție a scuarului din str. 
Maria Drăgan

Cod CPV 45200000-9
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 cadru! 
portalului guvernamental ini n: mtender. gov. md)

ocds-b3vvdp 1 -MD-166395591 1 783
ocds-b3wdp 1 -M D-1663955911 783
Data publicării: 23.09.2022

Procedura a fost inclusă în pianul 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-anu 1-2022-2/

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: 18.01.2022
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5 850 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa in carul in care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

1

mailto:achiz.itii.dglca@cmc.md
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anu


I"Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul in 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 10:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „ Plan-Toby” S.R.L. 1011600028920 Dan Moșneaga
2. „CREDO INDUSTRY” 

SRL
1003600100216 Paschevici Sergiu

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumirea ofertant/candidat

„ Plan-Toby” 
S.R.L.

„CREDO 
INDUSTRY”SRL

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat

Specificația de preț prezentat

Specificația tehnică
Cerere de participare prezentat

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat

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

prezentat

Informații privind asocierea prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat

Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului

prezentat

Declarație terț susținător financiar prezentat

Descrierea tehnică a bunului prezentat

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

prezentat

Declarație terț susținător profesional
Declarație terț susținător tehnic prezentat

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

prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat

Certificat de conformitate a bunurilor, eliberat 
de organisme independente

prezentat

2



Declarația producătorului referitor la faptul că 
participantul este dealer pentru bunul ofertat și

prezentat

e de service centru autorizat în RM
(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură, 
bucată

Corespund 
ere cu 

cerințele de 
calificare

Corespundere 
a cu 

specificațiile 
tehnice

1 Lucrări de
recosntrucție a 
scuarului din
str. Maria
Drăgan

„ Plan-Toby” 
S.R.L..

5 846 223,12 1 +

„CREDO
INDUSTRY”SR1,

6 713 789,33 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 1 n fo i ni a ț i a solicitat ă Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalilicării

Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate X

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

și denumirea loturilor aferente)

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

'S

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

3



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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului economic

Cantitate și 
unitate de 
măsură,

Prețul unitar 
(fără TVA) Prețul total 

(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv TVA)

Lucrări dc 
recosntrucție a 

scuarului din str.
Maria Drăgan

„Plan-Toby”
S.R.L.

1 5 846 223,72 5 846 223,/2 7 015 467,744

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
„ Plan-T oby" S.R.L. 13.10.2022 e-nuiit

„ CREDO INDUS TR¥"SRL 13.10.2022 e-mail
(Informarea operatorilor economici implicați in procedura de atribuire despre decișii le grupului de lucru pentru achiziții se realizează in 
conformitate cu prevederile art. 31 a! Legii nr. 131 din 3 iulie 20/5 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2

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

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 201 5 privind 
achizițiile publice

□ 1 1 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □

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

□ 1 1 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □

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

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

17. Contractul de achiziție/acordui-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordul ui- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru
fără TVA inclusiv

TVA

„Plan Toby" 
SRL

Cu capital 
autohton

63-CA/22
21.10.22 45200000-9

5 846 223,12 7 015 467,
744 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
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(achiziții verzi)?

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

-

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspunderțponform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr.l2l/22 din 08 noiemtrrie 2022

1, Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritifl i contractante Procuratura Generali Republicii Moldova
Localitate mun. Chisindu
IDNO 1006601003865
Adresa bd $tefan cel Mare si Sfhnt, 73
Numir de telefon 022828373
NumIr de fax 022828374
E-mail proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet www.procuratura.md
Persoana de contact Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn cqre au fost solicitate clariJicdri)

Licitalie Deschisd

Lucrdri

Lucrdri de rcparulie capitald a acoperiEulai
sediului Procuraturii raionului Floresti
45200000-9

https:i/mtender. gov.md/tenders/gcc!g.blyglg!
MD-1664888407766
Data publicirii: conform SIA RSAP

Platforma de achizitii pul achizitii.md
Da
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http L / pr o cv atur a.md,/ fil e I 2022 -0 | - 1 4
Plan achizitii 2022.pdf

Buget de stat
Tei, fi 58I 000,00

irilor
Denu mirea operatorului economic



Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn cere du fost operate mocliJicdri)

5. PAni fa termenul-limitl (data 19 octombrie 2022, ora 14:00 ), au fost depuse 2 ofertet

6. Informatii privind ofertele depuse gi documentele de calificare si aferente DUAE
d

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/aIte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

Denumirea operatorilor economici IDNO AsociatiTad m inistratori i
S.RL,,Stromacom" 1003602001580 Vladimir Tonciuc
S.R.L"Masnes-Com" 1009607003503 Roman Morari
S.R.L ''7 SERVICII IMOBILIARE'' 1008600018237 Teodor Gutan

te de catre o torii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.R.L,,Stro
macom"

S.R.L"MA
gnes-

Com"

s.R.L "7
Servicii
Imobiliare"

. Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentdl, neprezental, nu corespande)

Propunerea tehnicl
Propunerea financiarl
DUAE + + +
Garantia pentru ofertd +

Documente de calificare
Se va consmna pfin: prezenlat, neprczenlat, nu corespunde

Cerere de pafiiciDare + + +
Graficul de executie + + +
Certificat privind lipsa sau existsnla restantelor fala de
Bugetul public National

+ + +

Declaralie privind experienla simi lard.

Recomanddri pentru contractele prezentate pentru
demonstrarea experientei similare
Declarafie privind dotirile specifice, utilajul 9i
echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzAtoare
a contractului

+ + +

Declara{ie privind personalul de specialitate propus
pentru imDlementarea contractului.

Disponibilitatea de personal angajat.
+



Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic
de specialitate, care si garanteze asigurarea unui controlul
al calitdtii

+ + +

Manualul Calitatii
+ + +

Lista subcontractanlilor qi partealpdrlile din contract care

sunt indenlinite de cdtre acestia
Informalie privind asocierea

Aviz pentru participare la licitaliile publice de lucrdri din
domeniul constructiilor si instalatiilor

Perioada de garanJie a lucrdrilor
+

Disponibilitate de bani lichizi sau linii de credit, necesar
pentru indeplinirea contractului de achizitie

Cifra medie anuald de afaceri in ultimii 3 ani

Garantei de bund execulie

Timp de 7 zile pl,nd la data limitd publicirii ofertelor vor
fi organizate vizite la gantier totodad se va lua cuno$tintra

cu volumul de lucru a proiectului

7. Informatia orivind corespunderea o 'ertelor cu cerin solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

(fnrd TVA)*

Cantitat
efi

unitate
de

mdsur[

Corespund
erea cu

cerin{ele de
calificare

Lucrdri de
reparalie capitald
a acoperi;ului
sediului
Procuraturii
raionului FIore;ti

S.R.L..Stromacom"
460 870,64

1buc. + +

S,R.L"Magnes-
Com"

47r 666,66 l buc. + +

s.R.L "7
SERVICII
IMOBILIARE''

4q1 R11 t4 1buc. + +

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
anormal de scizut) s-a solicitat:
Data

solicitirii
Operator

ul
economic

Informafia
solicitati

Rezumatul rispunsului operatorului economic

27 octombrie
2022

S.R.L
,,Stomaco
m--

Autoritatea
contractanta
solicitd
justilicdri ale
pretului aparent
anonlral de
scazut

Operatorul economic motiveaze preJul aparent neobifnuit de

scdzut in raport cu pretul esimative al achiziliei din motivul

- preJurile la pldci din tabl6 amprentata (tip ligle) qi a

elementelor de scurgere a apei pentru acoperig, sunt scdzute,

deorece compania este producdtor al acestor materiale gi

deline utilajul necesar.

- restul materialelor, sunt procurate in baza contractelor de

fumizare, datoritd cdrui beneficiazd reduceri,



- fondatorul derine un parc auto propriu qi combustibilul
procuri la prel angro.
Agentul economic a anexat acte confirmative la oferta
(scrisori de recomandare, contracte) , prin care argumenteazi
cA are experienld bogatd in domeniul constructiei Si
reparatiei 4coperi$urilor.

9. Ofertan

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scizut

12. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

13. In urma examinrri, evaluErii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii
nr. l08lll22 din 31 octombrie 2022:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3l din
3 iulie 201 5 privind achiziliile publice)

contractului de ublici/acordului-cadru :

lr
lr ,,. . 

p.e.qqmirea

ioP!!1lqr!llui

',,. 
,$qa'9ml9i,. 

'l

Lucrdri de reparalie capitald
a acoperi;ului sediului
Procuraturii raio n ului
Floresti

S,RL
,,Stomacom"

I buc. 460 870,64 460 870,64 553 044,77

S.RL..Stromacom" 31 octombrie 2022 Scrisoarea de informare
nr.26-9d122-81

S.R.L"Magnes-Com" 3l octombrie 2022 Scrisoarea de informare
nt.26-9d/22-81

S.R.L II7 SERVICII
IMOBILIARE''

31 octombrie 2022 Scrisoarea de informare
nr.26-9d/22-81



15. T lde

conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil
al Republicii Moldova).

l6.Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat;

lT.Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica ddtd se completeazd
doar in cazul in care la procedura de achizilie pubticd au fost aplicate criterii de durabilitate si
s-d tncheidt conlract/conlracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii tle
durabilitatdz

ln

(selectali termenul de asteptare respectat. calcularea termenelor prevdzute dt lngea ,r. I 3l din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in

ermenu tru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimat[ a
contractului este mai micd decdt pragurile
prevazute Ia art.2 al.in. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

{ 6 zile in cazul transmiterii comunicirii orin
m iiloace electronice Ei/sau fax
11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii orin
miiloace electronice qi/sau fax o

In cazul in care valoarea estimati a
contractului este egald sau mai mare decAt
pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziJiile
publice

I 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
16 zlle in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de
art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum Si cd in
cazul depunerii contestaliilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost
examinate Si solulionate.

Pregedintele grupului de lucru pentru achizi{ii:

Marcel DIMITRAS

:€:h3{$
R1'; '9



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice

Nr. 120122 din 07 noiemtrrie 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Procuratura Generald Republicii Moldova
Localitate mun. Chisindu
IDNO 1006601003865
Adresa bd $tefan cel Mare $i Sfint, 73
Numir de telefon 022828373
Numir de fax 022828374
E-mail proc-gen@procuratura.md
Adresa de internet www.procuratura.md
Persoana de contact Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clariJicdri)



Expunerea succintS a solicitdrii de

Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care au fost operute modirtcdri)

5. P0nI la termenul-limiti (data 19 octombrie 2022' ora 14:00 ), au fost depuse 2 oferte:

tate de citre ooeratorii economici:

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limiti de depunere ;i deschidere a

ofertelor prelunqit (dupd caz)

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii./administratorii
S.ll.L..Enereia " 100360202150 Carolina Babii

S.lR.L"Aflux-Prim" 1008602001s96 Vitalie Scutelnic

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

Denumire document
Denumirea

operatorului economic
S.R.L
,,Energia "

S.R.L
"Aflux-
Prim"

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

Propunerea tehnici +

Propunerea financiari
DUAE +

Garantia pentru ofertd + +

Documente de calificare
Se va consmno pfin: prezentdt, newezen

Celere de parlicipare + +

Graficul de execulie +

Cerlificat privind lipsa sau existenla restantelor fala de Bugetul public

Na,ional

+

Declara{ie privind experien{a similard.

Rer:omanddri pentru contractele prezentate pentru demonstrarea

experienlei similare

+

Declaralie privind dotdrile specifice, utilajul 9i echipamentul necesar

perrtru indeplinirea corespunzatoare a contractului

+

Declaralie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea

contractului.

+

Dir;ponibilitatea de personal angaj at.
+



+ +

+ +
r_.rsa suoconrractanltor $l partea/pdrtile din contract care sunt ?ndeplinite
de cdtre acesl.ia

Informalie privind uro"i

+

+ +

+ +

+
+

,rspe lorllLarg oe Danl llcnlzl sau lln1l de credit, necesar Dentru
indepl inirea contracrulu i de achizitie

Cifra medie anuald de afaceri in ultimii J ani

Carantei de buna 
"*ecu

+

+ +

rrrnlr oe / 
^re 

pana ta data llmlta publicdrii ofertelor vor fi organizate
vizite la qantier totodatd se va lua cunogtintd cu volumul de lucru a
proicctulu i

+ +

7. Info

8. r'entru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului

rmal de

rivind corespunderea ofertelor cu ce solicit: te:

economic

Pre{ul
ofertei

(firn TVA)*

Cantitat
e$i

unitale
de

mdsuri

Corespund
erea cu

cerin{ele de
calificare

Corespun
derea cu

specificali
ile tehnice

Lucrdri de
rcparalie a
sediwlui
Procuraturii mun.
Bdtti

S.RL,,Energia " 502 987,66 I buc. + +

S.R.L"Aflux-
Primtt 596 276,32

1 buc. + +

ano sclzut) s-a solicitat:
Data

solicitlrii

21 octombrie
2022

S.R.L
,,Energia "

Autoritatea contractantd
solicitd justifi cdri aie
prelului aparent anormal de
sc6,ztt

Operatorul economic motiveazA pretul aparent
neobitnuit de scdzut in raport cu prelul esimative
al achiziliei din motivul cd:
- are incheiat contractul cu distribuitorul de
materiale electrice cu "Cegoltar"S.R.L, care
asigurE cu materiale la prel de pia15,
- salariu mediu pe o16 al muncitorilor stabilit -
84,97 lei/ ord, conform amendamentului
CP "Instituliunile pentru determinarea
cheltuielilor de deviz la salarizare in construclii,',
la stabilirea salariului mediu al muncitorilor.



ofertantul vor tine cont de sporuri, suplemente,
adausuri, pldli de stimulare gi indemnizalii, dacd

acestea sdnt stipulate in contractul individual de

muncd

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut

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

13. In urma examiniri, evaluirii qi

atribuire s-a decis:
comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

ului-cadru

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitil

nr. 10711122 din 31 octombrie 2022:

Atribuirea contractului de rdului-cadru:
Pre{ul
unitar
(f5rn .

TVA)'

' Pre{ul tolal
(nrn TVA)

,,......t. ...'.,,,, . .

Lucrdri de repara(ie a
sediului Procuraturii
mun. Bdlti

S.RL
,,Energia "

l buc. 502 987,66 502 987 ,66 603 585,19

(Irf"rr"r"" 
"pt*ttrll"rt*nomici 

implicayi tn procedura de atribuirc despre deciziile grupului
'de- 

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr' I3 I din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

15. Termenul de tru incheierea contractului:
r' 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin

iiloace electronice si/sau fax
cazul in care valoarea estimatd a

contractului este mai micd decdt



prevazute la art.2 alin- (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este egala sau mai mare decAt
pragurile prevdzut e la art.2 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizi{iile
publice

1 I zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
1.6 zile in cazul netransmiterii comunicbrii prin
mijloace electronice gi/sau fax o

(Selectali termenul de aSteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legeo nr. l3 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de d;teptare, se efectueazd in
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil
al Republicii Moldova).

l6.Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

lT.Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar tn cazal tn care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii tle durabilitate ;i
s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de
durabilitatd:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptarc pentru
incheierea conlractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute fu
afi. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd in
cazul depunerii contestaliilor Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceestea aufost
examinate si solutrionate-

Preqedintele grupului de lucru pentru achizi{ii: -!A-"4^!a

i:.kw.-i.t
€trrp

Marcel DIMITRA$

















DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizitii publice 0 
de fncheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

Nr. DS-40/2022 din 09.11.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante DITS a Primariei mun. Bal|i 
Localitate mun.Balti 
IDNO DITS -1015601000259 
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1 
Numar de telefon DITS - 0231 -54678; SAP - 0231 -54622 / 0231 -54623 
Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial dits.balti@gmail.com 
Adresa de internet http://dits-balti.md/ 

http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare 

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

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice(o>2mail.com 
dits.achizitii@2mail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prefuri 
0 Licitatie deschisa • Altele: [Indiea(i] 

Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr: N/A 
Tipul obiectului contractului de achizifie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

ObiectuI achizitiei Reparatia capita/a a acoperisului, blocul E, K, D, G 
al gimnazului nr.6 din str.Kiev, nr.16, mun.Balti, 
conform necesitatilor DITS a Primariei mun. Balti 

Cod CPV 45453000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licit atia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1664889660709 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md) Link-ul: https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-

b3wdol-MD-1664889660709?tab=contract-notice 

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

Data publicarii: 04/10/2022 
Platforma de achizi{ii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 

Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante 

0 Da • Nu 
Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante 

Link-ul catre planul de achizifii publice publicat: 
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-
anual 

Anunf de intense publicat in BAP (dupa caz) Data: BAP nr.75 din 23.09.2022 Anunf de intense publicat in BAP (dupa caz) 
Link-ul: -

Tehnici si instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizi^ie 
•Licitatie electronica DCatalog electronic 

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

Valoarea estimata (lei,jara TV A) 2 759 500,00/3 311 400,00 
2022 - 2 488 500,00 lei cu TVA, 
2023 -822 900,00 lei cuTYA 

1 

mailto:dits.balti@gmail.com
http://dits-balti.md/
http://balti.md/transparenta/achizitii-
mailto:dits.achizitii@2mail.com
http://www.mtender.sov.md
http://www.mtender.sov.md
http://www.mtender.sov.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-


3. Clarificari privind documentajia de atribuire: 

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

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

10.10.2022 14:17 

La studierea proiectului s-au gasit erori in calculele 
matematice. Suprafaja acoperi?ului este calculata de-a lungul 
perimetrului tavanelor fara a tine cont de unghiul de inclinare a 
pantelor ie§irilor. Respectarea unghiului de inclinare de 46 
de grade specificat tn proiect mare^te lungimea pantei cu 
aproape 2 metri, ca urmare, consumul de material pentru 
acoperi? create, precum ?i bugetul. Va rugam sa verificati 
coretitudinea parametrilor proiectului. 

Expunerea succinta a raspunsului 

Data transmiterii 

In proiect este specificat coeficientul de inclinare i 0,466 
(0,466*100=46,6% de inclinare), ceea ce corespunde unghiului 
de inclinare aproximativ de 22-23 de grade, respectiv suprafaja 
acoperi§ului este calculata corect tinand cont de unghiul de 
inclinare a pantelor. 
12.10.2022 10:18 

4. Modificari operate in documentajia de atribuire: 

(Se va completa in cazul in care aufost operate modificari) 

Rezumatul modificarilor Nu au fost aplicate modificari. 

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

-

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

_ 

Pana la termenul-limita (data 20.10.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertan{i: 

Nr. D e n u m i r e a operatoru lu i 
e c o n o m i c 

I D N O Asociaf i i / 
administratori i 

1 SRL "Vladmih Company" 1014602000950 
NEGRU MARIAN [Administrator] 
NEGRU MARIAN (100.0%) 

2 SRL "Clemantin" 1003602015796 
VASILOS NICOLAE [Administrator] 
VASILOS IGOR (100.0%) 

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

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

Denumire document SRL "Vladmih Company" 

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

Formularul ofertei F 3.1 prezentat 
Devizele (formularele 3,5,7) - (mtocmite conform 
corespunzator CPL.01.01-2012) 

prezentat 

Garanfia pentru oferta 1% (Scrisoare bancara sau 
transfer) 

prezentat 

DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat 
Documente de calificare 

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
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Denumirea operatorului economic 

Denumire document SRL "Vladmih Company" 

Grafic de executare a lucrSrilor (anexa nr. 10.) prezentat 

Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat 

Declaratie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) prezentat 

Declarable privind experienja similara de reparafie a 
acoperisului (informatiile date se vor include in 
anexele nr. 12 §i nr. 13 

prezentat 
- Nr. 14/465 din 03.06.2020 Reparatia capitala a unei 
Cazarmi din cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata -
6 956 351,00 lei - tabla zincata; 
- Nr. 14/480 din 28.05.2021 Lucrari de reparafie capitala a 
invelitorilor la acoperi^ul a doua remize auto din cadrul 
Batalionului de artilerie (mun.Ungheni) - 1 702 675,16 lei; -
membrana bituminoasa; 
- nr. 14/481 din 28.05.2021 Lucrari de reparafie capitala a 
invelitorilor la acoperi$ul a doua remize auto din cadrul 
Brigazii 1 infanterie motorizata (mun.Balfi) - 1 908 475,14 lei; 
- membrana bituminoasa. 

Declaratie privind dotarile specifice, utilajul $i 
echipamentul necesar pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului (anexa nr. 14) 

prezentat 

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

prezentat 

Lista subcontractantilor §i partea/partile din contract 
care sunt indeplinite de ace§tia (anexa nr. 16) 

prezentat, nu 

Informatii privind asocierea (anexa nr. 17) prezentat, nu 

Declaratie tert sustinator (anexele 18, 19, 20, 21) prezentat, nu 

Aviz pentru participare la licitatiile publice de lucrari 
din domeniul constructiilor instalatiilor (anexa nr. 
22) - Avizul Agenjiei Supraveghere Tehnica 

prezentat 

ISO 9001 al operatorului economic prezentat 

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice prezentat 

Diriginte de §antier prezentat 

Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani egala sau 
mai mare decat 6,5 mln lei cu TVA 

prezentat 

Lichiditate generala (active circulante/datorii curente) 
§i nivelul minim de lichiditate (nu mai pu{in de 100%) 

prezentat 

Raport financiar prezentat 

Disponibilitate de bani lichizi sau surse creditare egal 
sau mai mult decit 248 550,00 lei cu TVA, 

prezentat 

Termenul garantiei lucrari lor - 5 ani prezentat 

Garantia de buna execute - 5% 

DECLARAJIA privind confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi §i neincadrarea acestora in 
situatia condamnarii pentru participarea la activitati 
ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru 
coruptie, frauda §i/sau spaiare de bani 
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(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd 
documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

Notd: A fast examinatd evaluatd deplin oferta depusa cu eel mai micpret - SRL "Vladmili Company ". 

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful 
ofertei 

(fara TVA)* 

Cantitate 
unitate 

de 
masura 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

"Reparatia capitala a 
acoperisului, blocul 

E, K, D, Gal 
gimnazului nr.6 din 

str.Kiev, nr.16, 
mun.Balfi", conform 
necesitafilor DITS a 
Primariei mun. Balfi 

SRL "Vladmih 
Company" 

1 954 732,42 1 lucrare + + 
"Reparatia capitala a 
acoperisului, blocul 

E, K, D, Gal 
gimnazului nr.6 din 

str.Kiev, nr.16, 
mun.Balfi", conform 
necesitafilor DITS a 
Primariei mun. Balfi 

SRL "Clemantin" 2 713 368,20 1 lucrare 

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

Nota: In baza scrisorii Nr.10-13/124 din 24.10.2022 in conformitate cu art.70 p.(3) al Legii Nr.131 cu 
privire la achizifiile publice din 03.07.2015, grupul de lucru pentru achizifii publice al Primariei mun.Balfi a 
solicitat justificarea pretului anormal de scazut (-29,16%) al ofertei prezentate in cadrul procedurii nr. ocds-
b3wdpl-MD-1664889660709 din 20.10.2022 privind "Reparatia capitala a acoperi$ului, blocul E, K, D, G al 
gimnazului nr.6 din str.Kiev, nr.16, mun.Balti". Justificarea urma sa se refere indeosebi la art.70 p.(4) al 
Legii Nr.131 cu privire la achizi{iile publice din 03.07.2015. 

Totodata, s-a solicitat prezentarea calculelor pentru coeficien{ii aplica{i: transportare - 4%, cheltuieli de 
regie - 10%, beneficiu de deviz - 3%. 

In conformitate cu cerin|a privind experienfa similara aferenta tipurilor de lucrari ce urmeaza a fi 
executate, de la pct.8 din Anunful de participare, s-a solicitat confirmarea informafiei privind contractele 
anexate: Nr. 14/465 din 03.06.2020 Reparatia capitala a unei Cazarmi din cadrul Brigazii 1 infanterie 
motorizata - 6 956 351,00 lei; Nr.14/480 din 28.05.2021 Lucrari de reparafie capitala a invelitorilor la 
acoperi$ul a doua rernize auto din cadrul Batalionului de artilerie (mun.Ungheni) - 1 702 675,16 lei; 
nr. 14/481 din 28.05.2021 Lucrari de reparafie capitala a invelitorilor la acoperi$ul a doua rernize auto din 
cadrul Brigazii 1 infanterie motorizata (mun.Balfi) - 1 908 479,14 lei prin procese-verbale de execute. 

Prin scrisoarea nr.298 din 26.10.2022, agentul economic a argumentat preful scazut al ofertei prin: faptul 
aplicarii salariului de 57,66 lei, au fost anexate calcule in baza datelor contabile privind aplicarea coeficienfilor 
redu§i §i reduceri considerabile oferite de parteneri la materiale de constructi. 

La scrisoare au fost anexate §i procese verbale de recepfie a lucrarilor executate la obiectele sus-
menfionate. 

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

s-a solicitat: 

Data 
solicitdrii 

Operatorul 
economic 

Informafia solicitata Rezumatul raspunsului operatorului 
economic 

24.10.2022 SRL "Vladmih 
Company" 

-justificarea prefului anormal de 
scazut -29,16% 
-clarificari privind experienfa similara 
-lichiditate generals 

OE a prezentat in termen informafia solicitata. 
Scrisoarea de justificare §i clarificarile sint 

anexate pe platforma electronica. 
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9. Ofertan|ii respin§i/descalifica|i: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 

-
-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasji ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ___-

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(!n cazul in 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. Informajia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modiflcarile operate -

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

Atribuirea contractului de achizijie publica/acordului-cadru: 
Denumirea lotului Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate si 
unitate de 

mSsurii 

Pre(ul unitar 
(Kr5 TVA) 

Pretul total 
(fSr5 TVA) 

Pretul total 
(inclusiv TVA) 

"Reparatia capitala a 
acoperisului, blocul E, K, 
D, G al gimnazului nr. 6 

din str.Kiev, nr. 16, 
mun.Bal(i", conform 
necesitatilor DITS a 
Primariei mun. Bait 

SRL 
„Vladmih 

C o m p a n y " 
1 lucrare 1 954 732,42 1 954 732,42 2 345 678,90 
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Comentarii: 
Operatorul economic a prezentat oferta care corespunde cerintelor minime de calificare 

solicitate prin documentele ce tin de experien^a similara, asigurare cu personal calificat §i utilaj 
specializat care urmeaza a fi antrenat la execufia lucrarilor. De asemenea, au fost prezentate toate 
devizele, certificatele de la organele de control §i alte documente necesare calificarii. 

SRL „Vladmih Company" a justificat preful anormal de scazut al ofertei prin salariul aplicat 
de 57,66 lei per h/om §i coeficientii aplicati Transport 4%, Regie 10%, Beneficiu de deviz 3%. De 
asemenea, este menfionata colaborarea cu producatorii §i furnizorii de materiale de cons t ruc t , care 
ofera pre^uri preferenfiale. 

S-a constatat ca operatorul economic SRL „Vladmih Company" a elaborat devizele in 
conformitate cu cerin^ele normativelor tehnice in vigoare, respectind toate cerin^ele inaintate fa{a de 
obiectul achizitiei, conform caietului de sarcini. Documentele ce constituie oferta confin semnatura 
electronica valida §i sint anexate pe SIA RSAP. 

Anularea procedurii de achizijie publica: 
in temeiul art. _-_ alin. _-_ lit _-_din Legea 131/2015. 
Argument are: -

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL "VLADMIH COMPANY" 31.10.2022 SIA RSAP MTender 
Email: srlvladmih(2),mail.ru 

SRL "Clemantin" 31.10.2022 SIA RSAP MTender 
Email: clemantin(2),mail.ru 

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

16. Termenul de a?teptare pentru incheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
a?teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, §i implicit, art. 261 (1), 264 (4) §i 265. 
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17. Contracted de achizifie incheiate: 

Intreprinderea:1 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitat 

e al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea:1 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru Co

d 
CP

V
 

fara TV A 
inclusiv 

TVA 

Termen de 
valabilitat 

e al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

SRL"VLADMIH 
COMPANY" 

Cu capital 
autohton 

230 09.11.2022 

45
45

30
00

-7
 

1 954 732,42 2 345 678,90 31.12.2023 

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) 

(rubrica data se completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica aufost aplicate criterii de 
durabilitate fi 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)? 

NU 

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

-

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

-

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

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

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor $i/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solutionate. 
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa§urarii 
procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizitii: 
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