
DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2_din 03 noiembrie 2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria satului Bdragii Noi, r-nul Edineţ
Localitate Satul Bădragii Noi, raionul Edineţ
IDNO 1007601008074
Adresa Satul Bădragii Noi, raionul Edineţ
Număr de telefon 024643236
Număr de fax 024643216
E-mail oficial tamarica57@ mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Gîscă Boris, 024643216, gisca.boris@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri [v] Licitaţie deschisă 
□Altele: /In d ic a ţi/

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări [v]

Obiectul achiziţiei Lucrări de comstrucţie a sistemului de aprovizionare 
cu apă potabilă în satul Bădraghii Noi, r-nul Edineţ

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)

Cel mai mic preţ

*

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1664553293850
Link-ul: 21064851
Data publicării:30.09.2022

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

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

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
21064851

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 30.09.2022
Link-ul: 21064851

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanţare |g]Buget de stat; aBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; |v]Alte surse: [In d ic a ţi]

Valoarea estimată (lei, fă ră  TVA) 7632822,50 lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

mailto:gisca.boris@mail.ru
http://www.mtender.gov.md


Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economie
Expunerea succintă a solicitării de clarificare • ;:;:i ' ( . • F

Expunerea succintă a răspunsului .
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va com pleta  în cazu l în ca re  au fo s t  opera te  m odificări)

Rezumatul modificărilor  ̂ ----. ]

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare
(după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 21.10.22, ora 10.00:), au depus oferta 6 (şase) ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic 1DNO Asociaţii/
administratorii

1. S.C.”Montex-Gaz” SRL 1004600020810 Dan Me rea ere
2 Devastcom SRL 1006600051009 Victor Timbaliuc
3 Sera Icon 1011600002144 Sergiu Stîncaru
4 Primaterax-Nord 1006602011124 Vladimir Badrajan
6 Vadcongrup SRL 1009600000374 Denis Turcau
7 Sc Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Gaina

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SC Montex-Gaz SRL

Formular DUAE +

Oferta financiară
+

*

Oferta tehnică F3,5,7 + ; y  i : ' - j . ,

Cerere de participare Anexa7 +

Declaraţii privind valabilitatea ofertei 
Anexa8

+
j

Scrisoare de garanţie bancară 1% +

Grafic de executare a lucrărilor A.10 +

Certificate de înregistrare// extras din 
Registrul de Stat

+ t ~i1t

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor/contribuţiilor, eliberat de IFS

+
“ ■

Declaraţie privibnd experienţa simila ăr 
Anexa 12

+

_
o



Declaraţie privind lista executarea 
lucrărilor în ultimul an de activitate 
Anexa 13

+

Declaraţie privind dotările specific, 
utilajul şi echipamentul necesar Anexa 14

+

Declaraţii privind personalul de 
specialitate Anexa 15

+

Lista subcontractanţilor şi partea din 
contract care suntîiuleplinite de acestea 
Anexa 16

+

Informaţii privind asocierea Anexa 17
+

Angajament terţ susţinător financiar
+

Angajament privind susţinerea tehnică şi 
profesională a ofertantului/grupului de 
oparatori economici

+

Declaraţie terţ susţinător tehnic
+

Declaraţie terţ susţinător profesional
+

Aviz pentru participare la licitaţie publice 
de lucrări în domeniul construcţiilor 
Anexa 22

+

Certificat de atestare tehnico-profesională 
a dirigintelui de şantier

+

Situaţiile financiare
+

Perioada de garanţie a lucrărilor 10 ani
+

*

Declaraţie 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

+

I

Documentele ce constituie oferta
(Se va consuma p r in: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică Prezentat
Propune rea fi n a n cia r ă Prezentat
DUAE Prezentat
Garanţia pentru ofertă 
(du pă  cm.)

Prezentat

Documente de calificare 1h



Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Certificat de atestare 
teii nico-profesiona 1 ă a 
dirigintelui de şantier

prezentat

Declaraţie privind lista 
de executare a 
lucrărilor în ultimul an 
de adctivitate, anexa 13

prezentat

(In form aţia  p r iv in d  d en u m irea  d o cu m en te lo r  p re zen ta te  se va ind ica  în co n fo rm ita te  cu cerin ţele  din  
docum enta ţia  de a tribu ire  ş i se va con sem n a  prin : p r e z e n ta t ,  n e p r e z e n ta t ,  n u  c o r e s p u n d e  (în cazul 
câ n d  docum en tu l a f o s t  p rezen ta t, d a r  nu coresp u n d ecerin ţe lo r  de ca lificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea 
operatorului 

eco nomic

Preţul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lucrări de 
construcţie 
asistem ului 
de
aprovizionare 
cu apă 
potabilă în 
s.Bădragii 
Noi, r.Edineţ

SC,”Montex-
Gaz”SRL

7370000,00 1/lue rări + +

* în  cazu l u tilizării lic ita ţie i e lec tron ice  se va ind ica  p re ţu l o ferte i f in a le
(In form aţia  p r iv in d  ”C o resp u n d erea  cu cerin ţele  de ca lificare  " ş i ”C oresp u n d erea  cu sp ecifica ţiile  
tehnice ”, se va co n sem n a  p r in : ,, + ” în cazu l coresp u n d erii ş i p r in  „ - ” în cazu l necorespunderii)

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Reziliatul răspunsului operatorului 
economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
i Devastcom SRL Preţ majorat
2 Seralcon Preţ majorat
3 Primaterax-No rd Preţ majorat
4 Vadcongrup SRL Preţ majorat
5 SC Foremcons SRL Preţ majorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot [v]
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [In d ica ţi]  

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

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

(In cazu l în care în ca d ru l p ro c ed u r ii de a tribu ire  su n t ap lica te  m a i m ulte  cr iterii de a tribuire, se vor 
indica toate criteriile  de a trib u ire  ap lica te  şi denum irea  lo tu rilo r  a feren te)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va com pleta  p e n tru  lo turile  care au fo s t  a tribu ite  în baza  criteriilor: cel m ai bun raport ca lita te- 
p r e ţ  sau cel m ai bun ra p o rt ca lita te-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 com pleta  în cazu l în care o ferte le  au fo s t  reeva lua te  repeta t)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea 
operatorului 

ecou ornic

Cantitate şi 
unitate de 

măsu ră

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

Lucrări de 
construcţie 
asistemului de 
aprovizionare 
cu apă potabilă 
în s.Bădragii 
Noi, r.Edineţ

SC,”Montex-
Gaz”SRL

1/lucrări 7370000,00 7370000,00 8844000,00

.

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: ____________________



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

Nr.
d/o

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

1 S.C.”Montex-Gaz” SRL 26.10.2022 Prin e-mail
2 Devastcom SRL 26.10.2022 Prin e-mail
3 Seralcon 26.10.2022 Prin e-mail
4 Primaterax-Nord 26.10.2022 Prin e-mail
5 Vadcongrup SRL 26.10.2022 Prin e-mail
6 SC Foremcons SRL 26.10.2022 Prin e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

î n  c a z u l  î n  c a r e  v a l o a r e a  e s t i m a t ă  a  c o n t r a c t u l u i  e s t e  

m a i  m i c ă  d e c â t  p r a g u r i l e  p r e v ă z u t e  l a  a r t .  2  a l i n .  ( 3 )  

a l  L e g i i  n r .  1 3 1  d i n  3  i u l i e  2 0 1 5  p r i v i n d  a c h i z i ţ i i l e  

p u b l i c e

[v] 6  z i l e  î n  c a z u l  t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r i n  

m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x n

□  11 z i l e  î n  c a z u l  n e t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r i n  

m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x n

î n  c a z u l  î n  c a r e  v a l o a r e a  e s t i m a t ă  a  c o n t r a c t u l u i  e s t e  

e g a l ă  s a u  m a i  m a r e  d e c â t  p r a g u r i l e  p r e v ă z u t e  l a  a r t .  2  

a l i n .  ( 3 )  a l  L e g i i  n r .  1 3 1  d i n  3  i u l i e  2 0 1 5  p r i v i n d  

a c h i z i ţ i i l e  p u b l i c e

□  11 z i l e  î n  c a z u l  t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r i n  

m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x n

□  1 6  z i l e  î n  c a z u l  n e t r a n s m i t e r i i  c o m u n i c ă r i i  p r i n  

m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  ş i / s a u  f a x n

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprinder
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/

Cu capital 
străin

Numărul 
şi data 

contractul 
ui/acordul 
ui-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Terme 
n de 

valabili 
tate al 
contra 
ctului/ 
acordu 

lui- 
cadru

fără TVA

*

inclusiv TVA

S .C .”M o iitex  
-G a z ” S R L

C a p ita l

a u to h to n

N r .1 7

d in
0 3 .1 1 .

2 0 2 2

4 5 2 0 0 0 0 0 -9 7 3 7 0 0 0 0 ,0 8 8 4 4 0 0 0 ,0
3 1 .1
2 .2 0
23

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 durabilitate):

Au fostaplicatecriteriipentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU)
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Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD):

(indicaţisuma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: ■ : 7 1

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ a  

Cel mai bun raport calitate-cost □

P rin  p re ze n ta  dare  d e  sea m ă , g ru p u l de lu cru  d ec la ră  că  te rm e n u l d e  a ş tep ta re  p e n tru  în ch e ierea  
co n tra c tu lu i/co n tra c te lo r  in d ic a te  a  f o s t  resp e c ta i (e x c e p tâ n d  ca zu r ile  p re v ă zu te  de art. 32  alin. (3) a ţ  L e g ii  
nr. 131 din  3 iu lie  2 0 1 5  p r iv in d  a ch iz iţiile  p u b lic e  ) ,  p re c u m  ş i  că  în  c a zu l d e p u n e r ii co n te s ta ţiilo r  ş i/sa u  
recep ţio n ă r ii ra p o a r te lo r  de m o n ito r iza re , a c e a ste a  au  f o s t  ex a m in a te  ş i  so lu ţio n a te .

P rin  p re ze n ta  d a re  de sea m ă , g ru p u l d e  lu cru  p e n tru  a ch iz iţii  co n firm ă  co re c titu d in e a  d e sfă şu ră r ii p ro c e d u r ii  
de ach iziţie , f a p t  p e n tru  ca re  p o a r tă  ră sp u n d e re  co n fo rm  p re v e d e r ilo r  leg a le  în  vigoare.
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DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 55 din 09.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D en u m irea  au to r ită ţii co n tractan te IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu'’
L ocalita te mun. Chişinău
ID N O 1007600000794
A dresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
N u m ăr de telefon 022 20-52-67
N u m ăr de fax 022 20-52-67
E -m ail oficia l achizitii(5)usmf.md
A d resa  de in tern et http://www.usmf.md
P ersoan a  de con tact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Cadelnic Natalia, 022 20-52-67, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ip u l p roced u rii de a trib u ire  
ap licate

VCererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă □ Altele:

P roced u ra  de ach iz iţie  rep etată
(după caz)

Nr:

T ipu l ob iectu lu i con tra ctu lu i de 
ach iziţie / a co rd u lu i-cad ru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări V
O biectu l ach iziţie i Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent cantinei 

universitare
C od C PV 45100000-8
E xp u n erea  m o tiv u lu i/tem eiu lu i 
privind  a legerea  p ro ced u rii de 
atrib u ire  (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
P roced u ra  de a tr ib u ire  (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
www. m tender, gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1666075287637

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21064628/lot/l 1602168/
Data publicării: 18 oct 2022, 09:49

P latform a de a ch iziţii p u b lice  
utilizată

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

A n u n ţ de in ten ţie  p u b lica t în  B A P
(după caz)

Data:
Link-ul:

T eh n ici şi in stru m en te  sp ec ifice  de 
atribu ire
(după caz)

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

Sursa de fin an ţare □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse 
externe; V Alte surse: surse proprii

V aloarea  estim ată  (lei, fără  TVA) 258 535,65

1
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

D ata so lic ităr ii c la r ifică r ilo r
D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic
E xp u n erea  su ccin tă  a so lic ită r ii de 
clarificare
E xp u n erea  su cc in tă  a ră sp u n su lu i
D ata tran sm iter ii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R ezu m atu l m o d ifică r ilo r
P ub licate  în  B A P /a lte  m ijlo a ce lo r  de 
in form are (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T erm en -lim ită  de d ep u n ere  şi d esch id ere  a 
oferte lor  p re lu n g it (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 31.10.2022, ora 10:00), au depus oferte 1 ofertanţi:

Nr. D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic ID N O A d m in istra to r ii
1 . VIG-HOUSE SRL 1018600024334 Ivan Grădinari

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

D en u m ire  d ocu m en t

D en u m irea  op era to ru lu i econom ic

VIG-HOUSE SRL
D ocu m en te le  ce co n stitu ie  oferta

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

Cererea de participare prezentat
Documentaţia de deviz(formularele 3,5 şi 7) prezentat
Graficul de executare a lucrării prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat

D ocu m en te  de ca lificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

prezentat
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Situaţiile financiare prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat
Declaraţie privind experienţa similară sau Declaraţie 
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an 
de activitate

prezentat

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului

prezentat

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului

prezentat

Declaraţie privind asigurarea perioadei de garanţie asupra 
lucrărilor achiziţionate

prezentat

Declaraţie privind dispunerea unei lichidităţi generale prezentat
Declaraţie privind realizarea unei cifre medii anuale de 
afaceri în ultimii 3 ani

prezentat

Certificate de atestare profesională prezentat
Aviz pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din 
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor

prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D en u m irea
operatoru lu i

econom ic D en u m irea  lo tu lu i

P reţu l o fertei

(fără
TVA)*

C a n tita te

Ş'
u n ita te  de 

m ăsu ră)

C oresp u n d .
cu

cerin ţele  de 
ca lificare

C oresp u n d .

cu
sp ecifica ţiile

teh n ice

VIG-HOUSE
SRL

Lot 1: Lucrări de 
amenajarea teritoriului 
adiacent cantinei 
universitare (repetat)

353 239,01 1 buc - -

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

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

D ata
so lic itării

O p era to ru l
econ om ic

In form aţia  so lic itată R ezu m a tu l răsp u n su lu i 
o p era to ru lu i econ om ic
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9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic M otivu l resp in g er ii/d esca lifică r ii

VIG-HOUSE SRL
este respinsă, din considerentul că nu este eficientă din 
punct de vedere economic (depăşeşte cu 30% din valoarea 
estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi).

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________ __

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

F actorii de eva lu are V aloarea  din  o fertă P u n ctaju l ca lcu la t
Denumirea operatorului economic 1 T otal

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n T otal
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M otivu l reeva lu ării o fer te lo r

M o d ificările  op erate
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14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică:____________________________________

D en u m irea  lo tu lu i
D en u m irea

op eratoru lu i
econ om ic

C a n tita te  şi 

u n ita te  de 

m ăsură

P reţu l 
u n itar  

(fără  T V A )

P reţu l tota l 
(fără  T V A )

-
- -

- _
T O T A L

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

D enu m irea  o p era to ru lu i  
econ om ic

D ata tran sm iter ii M o d a lita tea  de tran sm itere

VIG-HOUSE SRL 02.11.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al contractului

Fără TVA (lei)

- -
-

-
-

- - -

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)'.
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Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU)

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că în temeiul art. 71 alin. 1. lit. (d).

Procedura de achiziţie se anulează deoarece au fost depuse oferte numai care:

- depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: Marcel Abraş
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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. 4  din   09.11.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Prepelita 
Localitate s. Prepelita, rl Singerei 
IDNO 1007601002304 
Adresa s. Prepelita, Singerei 
Număr de telefon 060983909, 067706903 
Număr de fax 026252325 
E-mail oficial  smintina_1965@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Plesca Mihail, 060983909, Smintina Elena-
067706903 

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 Constructia unui teren sportiv pentru minifotbal din 
s. Mihailovca, com.Prepelita, rl Singerei. 

Cod CPV  
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:   

21065552 
 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1665662145286 
 
Data publicării:13.10.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656677629440
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□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 728910.00 lei 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  17.10.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare precizarea formularului nr. 1 
Expunerea succintă a răspunsului  s-a precizat 
Data transmiterii 18.10.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data01.11.2022_, ora 15.00_), au depus oferta un  ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.R.L. DANLEVITA 1003602004927 GUTU  IURIE 
2.    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 
1.S.R.L. 

DANLEVITA 

Operator 
economic 2 

 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

+   

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

 ANEXAnr.7 prezentat    
Document anexa nr. 8 prezentat    
anexa nr.9 prezentat    
anexa nr.10 prezentat    
anexa nr.12 prezentat    
anexa nr.13 prezentat    
anexa nr.14 prezentat    
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anexa nr.15 prezentat    
anexa nr.16 prezentat    
anexa nr.17 prezentat    
anexa nr.22 prezentat    
certificat privind 
neexistenta datoriilor 
la buget 

prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 Operator economic 

1.S.R.L. 
DANLEVITA 

726849.21  + + 

     
Lot n Operator economic 1     

Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Constructia 
unui teren 
sportiv de 
minifotbal in 
s. Mihailovca 
, rl Singerei. 

S.R.L. 
DANLEVITA 

Conform 
devizului de 
cheltuieli 

 726849.21 872219.05 

 
 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L. DANLEVITA 02.11.2022  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) 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

C
o
d 
C
P
V 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acordu
lui-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

S.R.L. 
DAN-
LE-

VITA 

 36 
08.11. 
2022 

 726849.2
1 

872219.0
5 30.04.2023 

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

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (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 □                   
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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 SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice

Nr. 21 din 08.11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

E-mail oficial eduard.dutcafăţcna .md
Adresa de internet -

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

Eduard Dutca

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie Licitaţie publică

Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09130000-9
Valoarea estimată a achiziţiei 1867100 lei
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender. gov. md) '

Nr: ocds-b3wdol-MD-1637652271388
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdpl -MD-1637652271388?tab=contract- 
notice

Data publicării anunţului de participare 23.11.2021
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv (după caz)

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

Tipulcontractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă Ia un 
proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanţare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziţie 14.12.2021

Denumirea operatorului economic ÎCS „Lukoil Moldova” SRL
Nr. şi data contractului de achiziţie Nr: 17/2112 din 21.12.2021

Data: 21 decembrie 2021
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 1764675 Iei

Inclusiv TVA: 2117610 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie 31.12,2022

http://www.mtender
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl


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

Tipul modificărilor Rezilierea contractului cu suma de 300000 (trei 
sute mii) lei

Temeiul juridic Decizia grupului de lucru pentru achiziţii nr. 21 
din 08.11.2022

Creşterea preţului în urma modificării (după
caz)

-

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

-

Alte informaţii relevante -

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

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:

în legătură cu economisirea produselor petroliere pe parcursul anului a apărut necesitatea 
micşorării sumei contractului pentru folosirea mijloacelor financiare în alte scopuri

VIL Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie 

- Nr. 17/2112 din 21.12.2021;

a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului cu suma de 300000 (trei sute mii) lei.

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

Fără TVA Inclusiv TVA
ÎCS „Lukoil 
Moldova” SRL

01 08.11.2022 -250000 lei -300000 lei

Conducătorul grupului de lucru:

.--^ŢsÂV^’̂ ^ a d im  RAC O VIŢA

.-./С/
A

' i î i »  f-h
Publice: тип. Chişinău, şos. Hinceşti, 53; tei: 022-820-703; fJso022-820-728; 

^^7^l.l^p0tender.gov.m d; www.tender.gov.md
тА^пГШШшпаШ pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4;

^ЩщЩоШ ^2у -652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Denumirea oneratorului economic 
Data sollcltarii clariflcarllor 

Expunerea succlnta a solicitarii de clariflcare 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 

(Se va comp/eta in cazul in care au Jost solicitate clarificari) 

Tipul procedurii de atribuire aplicate ICererea ofertelor de preturi nl.icitatie deschisa 
oAltele: [lndicati} 

Procedura de achizitie renetata (duva caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de acbizitie/ Bunuri I Servicii o Lucrario 
acordului-cadru 
Obiectul achizitiei Procurarea tehnicii de calcul nentru birou 
Cod CPV 30141200-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii a/tor 
proceduri decaf licitatia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21064681 
portalului guvernamental www. mt ender. gov. md) Link-ul: ocds-b3wdn l-MD-16643 70979941 

Data publicarii: 28.09.2022 
Platfo.rma de achizitii publice utilizata I achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.md 
Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: 24.08.2022 

Link-ul: 
Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire oAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie )Licitatie 
(dupd caz) electronica oCatalo.!! electronic 
Sursa de finantare IBuget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; oSurse 

exteme; oAlte surse: [Indicati] 
Valoarea estimata (lei,fara TVA) 30000.00 

, 2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Denuniirea autoritatii contractante Primaria Zaicana 
Localitate S. Zaicana 
IDNO 1007601010046 
Adresa s. Zaicana, r. Criuleni 
Numar de telefon 024871245 I 024871238 
Numar de fax 024871245 
E-mail oficial primaria.zaicana@bk.ru 
Adresa de internet www.zaicana.sat.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Bulmaga Valentina, contabil-sef, 078880282, 
mail) valentinafoiu.87@mail.ru 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Nr. 3 din 09 noiembrie 2022 

de atribuire a contractului de achizitii publice I 
de incheiere a acordului-cadru o 
de anulare a procedurii de atribuire o 

DARE DE SEAMA 

model-tip 
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(lnformatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu ceriniele din 
documentatia de atribuire ~i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare)) 

Denumirea operatorulul economic 
Denumire document 

BTS Pro NeoSuport Service SD Sizur SRL 
Documente de ealifieare 

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

DUAE + + + 
Declaratie privind valabilitatea + + + 

ofertei 

Specificatia tehnica + + + 

Specificatie de pret + + + 

Declaratia privind conduita + + + 

etica si neimplicarea in practici 
frauduloase si de corupere 

Formularul informativ despre + + + 

ofertant 

Dovada inregistrarii persoanei + + + 

juridice, .in conformitate cu 
prevederile legale din tara in 
care ofertantul este stabilit 

Garantia pentru bunuri + + + 

6. Informatii privind ofertele depose ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii 

1. BTS Pro 1008600061565 Bogdan Gnidas 
2. NeoSuoort Service 1008600061738 Berzan Iurie 
3. SD Sizur SRL 1022600031698 Cristian Bivol 

5. Pana la termenul-limita (data 07.10.2022, ora 15:00), au depus oferta 3 ofertanti: 

Publicate in BAP/alte mijloacelor de iuformare 
(dupa caz) 
Termen-limita de depunere ~i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

4. Modiflearl operate in documentatia de atribuire: 

(Se va comp/eta in cazul tn care au Jost operate modificari) 

Rezumatul modificarilor 

Data transmiterii 
Ex unerea succinta a ras unsului 
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12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati: 

(Se va comp/eta pentru loturile care au Jost atribuite in baza criteriilor: eel mai bun raport calitate- 
pret sau eel mai bun raport calitate-cost) 

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

Pretul eel mai scazut I 
Costul eel mai scazut o 
Cel mai bun raport calitate-pre] o 
Cel mai bun raport calitate-cost o 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot I 
Pentru mai multe loturi cumulate o 
Pentru toate loturile o 
Alte Iimitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati] 

Denumirea Motivul resplngerli/descaliflcarll 
operatorului 

economic 
NeoSuport Service Pretul ofertei nu este eel mai scazut. 

SRL 
SD Sigur SRL Pretul oroous depaseste valoarea cerintei. 

9. Ofertantii respinsi/descaliflcath 

Data Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsulul operatorului 
solicitarii economic 

*in cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale 
(Informatia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare" si "Corespunderea cu specificatiile 
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii si prin ,, - " in cazul necorespunderii) 

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

Denumirea Pretul Cantitate si Corespunderea Corespunderea 
Denumirea lotului operatorului ofertei unitate de cu cerintele de cu specitlcatiile 

economic (rara TVA)* masura ealificare tehnice 
Procurarea tehnicii de BTS Pro 26899.65 + + + 

calcul nentru birou 
Procurarea tehnicii de NeoSuport 27794.31 + + + 

calcul pentru birou Service 
Procurarea tehnicii de SD Sigur 33240.00 + + + 

calcul pentru birou SRL 

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 



I . 

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate 
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In cazul in care valoarea estimata a contractului este 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mai mica ~ecat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) mijloace electronice si/sau fax o 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile D l 1 zile in cazul netransmiterii cornunicarii prin 
pub lice miiloace electronice si/sau fax o 
In cazul in care valoarea estimata a contractului este D 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 mijloace electronice si/sau fax o 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind D 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
achizitiile publice mijloace electronice si/sau fax o 

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

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului: 

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
economic 
BTS Pro 03.11.2022 e-mail 

NeoSuport Service SRL 03.11.2022 e-mail 
SD Sigur SRL 03.11.2022 e-mail 

Argumentare: 

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

Anularea procedurii de achizitie publica: 

In temeiul art. 71 alin. lit 

Denumirea Denumirea Cantitate ~i Pretul unitar Pretul total Pretul total 
lotului operatorului unitate de (fara TVA) (Iara TVA) (inclusiv TV A) 

economic masura 
Procurarea BTSPro 1 set 26899.65 32279.58 

TEHNICIIDE 
CALCUL 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

14. in urma examinari, evaluarli ~i compararii ofertelor depose in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Modificarile o erate 
Motivul reevaluarii ofertelor 

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din of erta 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 



Conducatorul grupului de lucru pentru achizltii: 
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(Nume, Prenume) 

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru acltiziJii conflrmd corectitudinea desJd$urarii procedurii 
de achizi~ie,Japt pentru care poartii raspundere conform prevederilor legate in vigoare. 

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru tncheierea 
contractuluilcontractelor indicate a Jost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 a/in. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile pub/ice), precum #ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptioniirii rapoartelor de monitorizare, aceastea au Jost examinate si solutionate. 

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

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Pretul eel mai scdzut o 
aplicate criterii de durabilitate: Costul eel mai scdzut o 

Ce! mai bun raport calitate-pret o 

Ce! mai bun raport calitate-cost o 

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul tn care la procedura de achizitie publica au Jost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate): 

Intreprindereas Valoarea contractului Termen de Cu capital Numarul 
Denumire autohton/ ~i data valabilitate al 
operator Cu capital contractului/ CodCPV 

inclusiv 
contractului/a 

economic mixt/asociere/ acordului-cadru ta.ra TVA TVA cordului- 

Cu capital strain cadru 

BTS Pro Intreprinderea: 30/2022 din 
SRL 

Cu capital autohton 30141200-1 26899.65 32279.58 31.12.2022 
08.11.2022 

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

17. Contractul de achizitle/acordul-cadru incheiat: 
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4. Modificarl operate in documentatia de atribuire: 

(Se va comp/eta in cazul in care au Jost operate modificari) 

Data solicltarli elariflcarilor 
Denumirea oneratorulul economic 
Exuunerea succinta a solicitarli de clarificare 
Expunerea succinta a raspunsulni 
Data transmiterii · . 

3. Clariflcari privind documentatia de atribuire: 

(Se va comp/eta in cazul tn care au Jost solicitate clarificari) 

Tipul procedurii de atribuire aplicate ICererea ofertelor de preturi ul.icitatie deschisa 
oAltele: [Indicati] 

Procedura de acbizitie repetata (dupd caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Bunuri I Servicii o Lucrarin 
acord ului-cadru 
Obiectul achizitiei Procurarea mobilierului de birou 
Cod CPV 39112000-0 

Expunerea motivtilui/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii a/tor 
proceduri decdt licitatia deschisd) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21064693 
portalului guvernamental www.mtender.gov. md) Link-ul:ocds-b3wdu 1-MD- l 664372249957. 

Data publicarii: 28.09.2022 
Platforma de achizltii publice utillzata I achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.md 
Anunt de lntentie publicat in BAP (dupi: caz) Data: 24.08.2022 

Link-ul: 
Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire oAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie ILicitatie 
(dupa caz) electronica oCatalog electronic 
Sursa de finantare IBuget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; oSurse 

exteme; oAlte surse: [Indicati] 
Valoarea estimata (lei,fara TVA) 34920.00 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria Zaicana 
Localitate S. Zaicana 
IDNO 1007601010046 
Adresa s. Zaicana, r. Criuleni 
Numar de telefon 024871245/024871238 
Numar de fax 024871245 

E-mail oficial orimaria.zaicana@bk.ru 
Adresa de internet www.zaicana.sat.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Bulmaga Valentina, contabil-sef, 078880282, 
mail) valentinafoiu.87(@mail.ru 

1. Date cu privire la autoritatea contraetanta: 

Nr. 2 din 09 noiembrie 2022 

de atribuire a contractului de achizitii publice I 
de incheiere a acordului-cadru o 
de anulare a procedurii de atribuire o 

DARE DE SEAMA 
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7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu ceriruele din 
documentatia de atribuire st se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundeceriruelor de calificare)) 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document 

Jofam- Limani- Mobgrup SD Sigur Vitra Eco Build 
Elite SRL Grup SRL SRL SRL SRL Construct 

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

DUAE + + + + + + 
Declaratie privind valabilitatea + + + + + + 

ofertei 

Specificatia tehnica + + + + + + 

Specificatie de pre] + + + + + + 

Declaratia privind conduita etica + + + + + + 
si neimplicarea In practici 
frauduloase $i de corupere 

Formularul informativ despre + + + + + + 
ofertant 

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

Garantia pentru bunuri + + + + + + 

6. Informatii privind ofertele depose ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatll/ 
administratorii 

1. Jofam-Elite SRL 1022600038723 Jora Vitalie 
2. Limani-Grup SRL 1008600031193 Chiper Diana 
3. Mobgrup SRL 1011607000655 Panas Carolina 
4. SD Sizur SRL 1022600031698 Cristian Bivol 
5. Vitra SRL 1012600040037 Lilian Bobeica 
6. Eco Build Construct SRL 1019600020632 Savcenco Adrian 

5. Pana la termenul-limita (data 07.10.2022, ora 15:00), au depus oferta 6 ofertantl: 

Termen-limita de depunere ~i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupd caz) 

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

Rezumatul modiflearllor 
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(in 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. Informatia privind factorii de evaluare aplicati: 

Pretul eel mai scazut I 
Costul eel mai scazut o 
Cel mai bun raport calitate-pret o 
Cel rnai bun raport calitate-cost o 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _ 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot I 
Pentru mai multe loturi cumulate o 
Pentru toate loturile o 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati] 

Denumirea oneratorului economic Motivul resninzerri/descalitlcarii 
Jofam-Elite SRL Pretul anormal de scazut 12 000.00 MDLnu corespunde 

cu pretul din documentatie 32960.00 (39552.00) 
Mobgrup SRL Pretul nu este eel mai mic 
SD Sigur SRL Oferta nronusa nu coresnunde cerintelor solicitate 
Vitra SRL Oferta propusa nu coresnunde cerintelor solicitate 
Eco Build Construct SRL Pretul nu este eel mai scazut 

9. Ofertantii respinsi/descaliflcatir 

Data Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului operatorului 
solicitarli economic 

* in cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale 
(Informatia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare" ~i "Corespunderea cu specificatiile 
tehnice"; se va consemna prin: ,, +" in cazul corespunderii si prin ,, - " in cazul necorespunderii) 

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

Denumirea Pretul Cantitate ~i Corespunderea Corespunderea 
Denumirea lotului operatorului ofertei unitate de cu cerintele de cu speclticatiile 

economic (f'ara TV A)* masura calificare tehnice 
Procurarea Jofam-Elite 32960.00 + + + 

mobilierului de birou SRL 
Procurarea Limani-Grup 12583.00 + + + 

mobilierului de birou SRL 
Procurarea Mobgrup 19333.33 + + + 

mobilierului de birou SRL 
Procurarea SD Sigur 16210.00 + + - 

mobilierului de birou SRL 
Procurarea Vitra SRL 24489.09 + + - 

mobilierului de birou 
Procurarea Eco Build 24900.00 + + + 

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

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

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului: 

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
economic 

Jofam-Elite SRL 11.10.2022 e-mail 
Limani-Grup SRL 11.10.2022 e-mail 

Mobgrup SRL 11.10.2022 e-mail 
SD Sigur SRL 11.10.2022 e-mail 

Vitra SRL 11.10.2022 e-mail 
Eco Build Construct SRL 11.10.2022 e-mail 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiaitii. 

Anularea procedurii de achizitie publica: In temeiul art. 71 alin. _lit_. Argumentare: 

Denumirea Denumirea Cantitate ~i Pretul unitar Pretul total Pretul total 
lotului operatorului unitate de (fara TVA) (Iara TVA) (inclusiv TV A) 

economic masura 
Procurarea Limani-Grup 1 set 12583.00 15099.60 

mobilierului de SRL 
birou 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

Modlficarile o erate 

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

Motivul reevaluarii ofertelor 

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa i n cazul in care ofertele au Jost reevaluate repetat) 

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 

(Se va completa pentru loturile care au Jost atribuite tn baza criteriilor: eel mai bun raport calitate- 
pref sau eel mai bun raport calitate-cost) 
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(Nume, Prenume) 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii: 

Quo(?w1 · .~ \)..(,; 00 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfii§uriirii procedurii 
de achizi/ie;/apt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legate in vigoare. 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declarii ca termenul de asteptare pentru incheierea 
COf!JJa.<;tului/contractelor indicate a Jost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile pub/ice), precum #ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au Jost examinate # solutionate; 

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

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ 
contracte a lotului/loturilor pentru care au fost (indicati suma cu TVA) 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 Pretul eel mai scdzut o 
pentru care au fost aplicate criterii de Costul eel mai scasut o durabilitate: 

Cel mai bun raport calitate-pret o 

Ce! mai bun raport calitate-cost o 

18. Informatia privind aehizitii publice durabile [achizitil verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizitie publica aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat 
contract!contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate): 

intreprinderea: Valoarea contractului Termen de Cu capital Numarul 
Den um ire autohton/ ~i data valabilitate al 
operator Cu capital contractului/ Cod CPV 

inelusiv 
contractului/a 

economic mixt/asociere/ acordului-cadru Iara TVA TVA 
cordului- 

Cu capital strain cadru 

Limani Intreprinderea: 29/2022 din 
Grup Cu capital autohton 39112000-0 12583.00 15099.60 31.12.2022 
SRL 07.11.2022 

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate 
cu prevederile TITLULUJ IV Capitolul I (Ca/cu/area Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achlzltie/acordul-cadru incheiat: 

D 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mi'loace electronice i/sau fax o 

alin. (3) al Legii nr. 131din3 iulie 2015 privind 
achizi iile ublice 



_
DдRI,] DI,] Sl]дмА

dc аtriЬr-riгс it t:tltltгactLtlrri сlс achizitii prrblice tl
сlе iпсhеiеrе а асоrdului-саdгu L]

de апчlаrе а rlroceclurii cle atribuire l

Nr. ldin 02.11.2022

l ) ц l е с, tt р r i v i re l (l ( l l l l () r i ! u l е cl r,, rl п l r uс, l ct п l ci ;

Denumirea autoritйfii contractante I)rimаriа satului'l'arlaul
Localitate satul Таrtаul" г-пul сапtепriг
IDNo 1 00760 1 0076 l 9
Adresa Satul Tartatll. r-пul Cantemir
Nчmйr de telefon 0-27з-77 -2зб
Numir dc fax
Ii-mail tlficiaI

0-27з-77 -6зб

ЦtицIдцrrg r i а(@ rn ai l . r}t

ргi пlагi а. tагtаu l (r!gmai l. сопl
Adresa de internel
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеJЬп,
е-muil)

Lupaqco Vasile. 0273-77 -6З6, 067503470

Dule c,u privire lu proc,eclura cle atribuire:

'tipul procedurii
de atribuire
aplicate

llСсrсrеа оlЪrtеlоr сlс ргсlr"rri llicitatie deschisй rlAltclc: lIпclic,ct|i l

Рrосеdчr4. de
achizi(ie
repetatй (duрd
caz)

Nr:

Tipul obiectului
contraclului с|с

ach izitie/
acordului-cadru

I]r.rntrгi rl Servicii l; l_.uсrйriI

Obiectul
achizitiei
Cod СРV
Ехрuпеrеа
motivului/temei
ului privind
аlеgеrеа
procedurii de
аtriЬчirе (iп
cazul aplicdrii
ultor рrосеdшi
decdt licilayict
deschisёt)

рrосеdurа de
atribuire (se чLl

iпсJiса diп caclrttl
portalului
guvеrпаmепlаl

Nr: Nr: осds-ЬЗ wdp l -М D- l 662З8З 6273 60-I1V- l 662З 85 72 8бti2
L ink-r,rl: https://c-lic itat ic. пlсii ct)lltгLtc1-
поtiсс/З 95 З 7il :- :tcxt,,,ocds%2 I)b3 wdp 1 %2 DM D%zDl 662З 83 б2 7 j 60%2 I) I l V
%2D1662385728682
Data publicйrii ;05.09.2022



lt,w)y. ml е псlе r. gtl t,

.md)
p|atfbrma de
achizi{ii publice
utilizati

rlachizitii.nlcl:le- ; г: yptender.md

prtlcedura а fost
inclusй in planul
de achizi{ii
publice а

autoritйtii
contractante

lDa пNu
[,ink-r"rl сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://e-licitatie,md/contract-notic el39 5З7

Апчп{ de
inten{ie publicat
in ВАР (clup(t

c,az)

I)ata:

Link-r"rl:

'[ehnici
instrumente
specifice
atribuire
dulэd caz)

Sl

de

t lдсогсl-саdгш l lSistcrll clirratllic сlс achizitic r lLicitatic сlесlгtllliсii L l('atitltlg
electrclnic

Sursa de
finantare

ugct de stat; ltBr-rgel CNAM; г,lBr-rget CNAS; гlSursс схlсгпс. fДllс suгsс:

tяelul locull
Vаlоаrса
estimatй (lai, /til,й
I'I,'t1 )

б l6500 LtlI

(' l u r i f'i c tir i pl, i t, i t t cl rl t lc t.t tt t с tt l t t I i t t cle t t l r i Ь ч i rc :

1л\с r,rl c,tltпpleltt itt c,ct:ttl irt c,ctt,c cttt lil.sl .stllic,ilctla c,lctrilic,cit,i)

,Vосl ilic, u r i 0 рс rц l е i tt cloc: цп t е tt l а У ia cl е ul r i h ч i rа ;

(Se vct соtlцllсlсl itl c,ttzttl iп c,are utt fo,s,I rlреrulе mocli|ic,uri)

Рrеlu
Publicate in BAP/alte mijlоасеlоr de le-lic,itayie.mcl l
iпlЬrmаrс ( tl tt 1lit t,сt:1

Теrmеп-limitй de dерчпеrе ;i deschidere а l2 zileJ
gf9rte!_91 prelungi! @црq 9gz L

чпеrе а ofertelor

Data solicitбrii сlаrifiсirilоr
Dепчmirеа ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
clarificare
Ех]rчпеrеа sчссiпtй а rйsрчпsului
Data transmiterii

Rezumatul modificйrilor

Рапd lu tеrmепu1-1itпitd (clata 01.10.2022, tlra]-l;00), uu clepus оJёrtu 2 оJёrtапУi:

Nr. Dепumirеа operatorului есопоmiс IDNo Asociatii/
administratorii

l. SRL ..GI tLjORGHl1 SAVA" 1 0 l 860з0O0з4б ýqyg Gb_.org_bg

) SRL ".Constdrum" 1 00960з00 l 202 I)гurlgtli Scr,цitt



IП,/itttttttii Рriуiпсl clfartele depuse.yi doc,tttltetttcle cte c,ctlific,ctre 1iujаrспlе DLlДt! рrе:епlсtlе tle c,tilre tlllerttltlrii
ес,tlп clпt ic,i:

D_9ц ц.ц[rеа ореrаtо цu lu i есопоm ic
Dепчmirе document SRL

,,GHEoRGHE
SАVА"

SRL
,,ConStdrum"

Ореrаtоr
economic 3

Орегаtог
econonric n

(Se va сопst,
Documentele се constituie oferta
mа рriп: prezeпlal, перrеzепtаl, пu соrеsрuпсJе)

uпеrеа tehnicб
uпеrеа 1rпапсiаrй

ргеzепtаt
рr.i.,йi 

__ 
]

рrеzепtаt ]

prcrcntrli l
DUAE ____!_|97_9цц! pгeZcntat
(iагап1 ia pentгLl otc гtri
(clupa c,cl:)

ргсZспtа1 ргсZсIltаt

,\е vсt ссlпsп
Documente d

1!9!!_|ц, р!!ц!ц!:_
califica rе

!lsр!9цц!ц,!у!1
Сеrеrе de participare,
сопfоrm anexсi пr.7

рrеzепtаt prezentat

Declaratie privind
valabi litatea of-crtci (апеха
пr,[l )

prczentat preZentat

ljоппulаrul standard al
Documentului uпiс de
Achizitii Еurореап(DUАЕ)

prczentat ргеzепtаt

Dor ada iпrеgistгДrii persoanei
iuridice

ргсzспlаt ргеzепtаt

Prtlpttncrca ТсhпiсД -

о t'crtantu l cl abclrcaz,й

рrорLlпсrса tchnicit. asttcl
incat accasta sa гсsрссtе in
1otal itate сеriп{сlс dc
calitlcare, precLllll ýi
cerilllele previzutc iп caietul
dc sаrсiпi. cAt 5i lista сu
cantitatile сlс luсriri. in acest
scop рrорuпсrса tchnicД
continc:
а) gralicul de схссutаrе а

lucrбriilor (anexa пr, l0);
Ь) docunrcntalia cle dcviz
(1Ьппulаrеlс 3. 5 si 7
соrсsрullzittоr Cl)l..0 l .0 l -

2()l2 sau altc ttlcttlcic
сlаЬогаtс ;i арrоЬаtс рriп
actc normativc dc сйtrс
Ministerul llconorTiei qi

Iп liastructuri i ). сопlЬrrп
liortrrularulr-ri dc clcviz пr. l.
clin апсха пr. 23. lista сu
calltitatilc dc luсrаri.

pгezentat pгeZentat



graficul de ехесutаrе а
lucrйrii (anexa пr. l0)
Рrорuпеrеа fiпапсiаrй-
оfеrtапtul еlаьоrеаzй
рrорuпеrеа fi папсiаrй, astfel
incбt aceasta sй lurпizеzе
toate infbrrna(i i le solicitate
cu privire la pre{uri, tаrifе,
рrесum 9i la alte condilii
Ilпапсiаrе 9i ссllпеrсiаlе
legate dc obiectul
contractului dc achizitrie
publicй de luсrйri

prezentat prezentat

Declaratie privind ехреriеп{а
sirпilаrб (апеха пr. l2)

prezentat preZcntat

Declara[ie privind dotёri le
specifice, utilaje qi

echipamente necesare pentru
indcp l ini rеа соrеsрuп ztrtoar е

зjg!цqgtulц цацgёtдI. l 4)

preZentat prczetltat

I)cclaгatie prir irld personalul
dc- spccialitate ргорus репtru
irnplelnentarca c()lltractul ui
(anexa пr, l 5)

ргсZепtа1 ргсzспtаt

дr,iz рспtrri"рагtiсiрагс la
licitatiilc prrblicc clc luсгiiri
сliп clomcnittl ctltlstгttcti i ltlг
si instalatiilor
(апеха пr.22),

llcpгezcntat prezentat

declaralie privind
сопfirmаrеа identitatii
beneflciarilor efъctivi
si псiпсаdrаrса acestora iп
situatia condamnйrii pentru
participarea la activitali ale
unei organiza{ii sau gruрйri
criminale, pentru corup{ie,
liauda ;i/sau sрilаrе de bani.

(Сопltlrm Ordinului
Ministrului
lrinantelor пr. 145 din 24
поiеmЬriе 2020 )

preZentat prezetltat

certillcat eliberat de
serviciul Fiscal de stat
privind indeplinirea
obligaliilor de platй а
impozitclor. taxelor gi

contributiilor dc аsigurйri

prczentat preZcntat

4



sociale 9i lipsa datoriilor la

_brrgetul de stat. _

llп/ilt,пtttlict 7lriviпсl сlеrtumirеа сlос,umапlеlоr рrеzепlqlе,\е y,tt iпсliса iп cclп.filrпlilctlc t,tt с,еl.iп7еlе сliп
dОс'uПlеПlсt!iu cle tttt'ibuira;i ^rе t,ct с,()п.\,еll1пч рriп; рrеzепtпt, перrехепtаt, пu cOrespltпde (iп c,tt:ttI
с'uпсl сlосьtmепlul ч.fit,s,| рrеzепlаl, dur пч соrеsрttпсlес,еriпlеlоr cle c,ali/icure))

* ill c,ct:ul ttlilizurii lic,itatiei еlес,lrопiс,е,s,е l,a iпtliс,ч pre{ul tl|ёrtеi./iпсtlе
rlllIbt,пtctlict privitltl "('оrа,s:рuпсlегеч cll с,еt,iп|с!е cla c,alilic,ul"e" .yi "('оrе,slluпсlаrе(l (,ll .s;llec,ilic,cttiile
tehttic,e" ,.\е |,u L,()11,\еl,tlпu рriп; ,, 1 " iп cuzt.t/ c,ore.s:llttпclerii .s,i рt,iп ,,-" itl c,u:rtl пec,tlt.a.s;llttпclerii)

ltцhilitc itt tltlc,tttttatttttliц cla ulribuire (iпc,ltt.sit, ju,slific,ttt,ect рrе!ului ttпоrпtul cle.sc,u:ttl),s-ct.s,tllic,ilctt;

()реrаtоrul economic Rezmatul rйspunsului
torului есопоmiс

Motivul respin gerii/descalificй rii
SRl,,,Gl{IlOG Il F] Sлчл,, Neprczentarea actelor песеsаrс ctlnform

documenta de atribuire ( апсха пr.22
SRl, ,,Constdrum"

;\ fu цl cl l i l tt t е cl t le е y.,ct l t t tt t, е ct ol с r I е l or ;

репtru uп singur lot l
рспtгu ttlai multе ltltuгi ctttnulate Ll

l)спtгlt toale lоlLrгilс Ll

Altc lirlitiu,i ргir iпtl lllttrtiгul clc Itlttrгi сагс pot 1r

.ltrstillcaгclr dccizici clc а Ilt-t аtгiЬLri col-t1l.aclttl рс

I)rе{ul indicat in oferta depйse;te чаlоаrеа
fondurilor pentru indeplinirea contractului
de achizi

alгibrrite acclLria;i оlЪrtапt: l Iпсliс,u! i l
lоlttгi:

('rileriul cle at.r ibu ire etpl ic,ctl :

Pretul cel mai scйzut t
Costul cel rnai scazllt []
('el пlаi bun rарогt calitate-pre1 п
Cel пlаi Ьuп гарогt calitate-cost п

(iп с,ц:ul iп c,ctt,c'itt c,ctclrul prtlc,eelurii cle ttlriЬuirе.\,uпl ctplic,ctle п,tcti mullе c,ritarii tJс cttribltit.e,,\,e |1()г
iпс{iс,сt ltlute c,t,ilct'iila cle atrihuirc uplic,clte si cleпttmirea lolurilor u./ёrепlе1

l t t fi lr п t ч 1 i ct 7ll, i v i t t с l It t с, I or i i cle cyu l Itc.trc u р l i с. t t t i .

lttfortttttlitt 1lriviпd (,()l,(,,\|)ltllJ(,l,cct clfarlcltlt" c,t.t t,еriпlеlе,stllic,ilctlt,;

Dспumirеа
ltltului

llcnumiiiia
tlperatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(1iга'l'Vд;*

cantitatc
;i unitatc

de mйsurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tetpi"ce
Nu corespttnde
(Lipsa anexei
пrr.22)
соrеsрuпdс

Reparatie
sectoare de
drum

SRL ,,GI,IEoGHE
SAVA"

587l03.8з l corespunde

SRl. ,,Constdrum" 678345.72 l Nu corespunde
(suma majorata)

l nforma{ia solicitatir

О.|'е rп п t i i resp i п ; i" l а s сu l i li с. u 1 i ;

Denumirea operatorului economic

]



I

1^ýс t'cl crlmplctct рапlгlt lolul,ile с,аrе uu ftt.st utriЫtite iп Ьuzсl c,rileriilor; c,el пttti 1,1tttt t,ttlltlt,I c;ulilctle-1ll,c1
,s,ttu c,el mцi Ьчп rul)оrl L,ulilclle-co,\l)

Reеуtll uчreu oferl е l о r ;

(Se vct complelct iп с,ttzul iп сurе o/'artele au.f osl rееуаlu.цlе repelal)

ltt ttt,tlttt a-rlttttitttit,i, t,vtluitrii,yi c:clпl1lttrcit,ii rlferlelor clepLt,se iп c,udrttl pпlceclurii cle цlrihrtirе,s-ct clec,i,s

. \tгi bui rеа соtll,гilс tul ui de achizitie publ ica/acordulLri-cadru :

f)епчmirеа Г)епчmirеа Cantitate si i Рrсtul unitar
lotului 1 operatorului

economic
unitate de
mйsuцй

(fйrй'tV,\)
Pre{ul total
(fйrП ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv

rчА)

. \ nttl агс,а ргрсr.,d rrгi i cje ach i zitie pLrbl iсб :

in tenleiul ar:.71alin, l lit d.

Аrgutтtепtаге: ОlЪгtапtul SRI.,,GIII]ORGI{E SAVA" nll а prczentat in оfеrtй toale actelc песеsаге
сопlЬrпr documcntatiei de atribuire si апumе апеха пr.22, iаг rсl'еritоr la otЪrtarrtul SRl...Cclnstdrunl" -
vаlоаrса irTclusй iп рrорurrеrеа flnanciaгir depёqcgte чаlоаrса lЬпdurilог aloctttc pctltгtt inclcpliniгcit
ctlntгactttllti cle achiz.ilii publice.

lпfitпtсtrеu tlperuloriltlt, ec,otttlпlici despre c]ec,iziile grupului de luc,ru репtrtt achizitii;

}lrldalirarca tle t rаllsmitсrе
l

е-muil

t a-пtttil

([пftlrпul,сtt o1larultlt,ilrlr cc,tlпtllttic,i im1llic,ttIi iп рrос,еtlrtrсt clc цlribuire tlа,s:рrс clec,i:iile gt.ttpttltti clc
lttcl,tt рапlr,ч oc,hi:itii ,s,a rca/izcct:ci itl c,tltlfi)rпlil(tle L,lt рl,е|а(.lаrilа url. 3l ul Legii ttt,. l3l tliп 3 ittlie
2() l 5 рriчiпсl uc,hi::itiile ptthlic,a)

in car7ul tгЙsпlitсгii сttпrtrпiсагii ргirl
.^lectronicc qi/sau lhx г l

с irt cazul llctгi.tI,1sll]itct,ii ctrIlltIllicljt,ii
tlacc с,lссtrопiс,е si/satl l!x rl

с ilt cazttl tI,ansrllitcI,ii c()l]l1,1llicагii pl,il1

е|ссllt2ц!с_91 qi/sair 1'ах r l

7'с r ttt а п ttl cl е u,y l а pl ar е ре п t r ч i пс, h е ie re ц с, ot t l t,ctc, l ul u i ;

in cazrrl itl саrс rlrloarca еiПЙаtа а coIltгacitllui | Ё О zllc i
esle mai mica dccit pгagr-rrile prer,,йzute la аrt. 2 | nliIloacc t

alirr. (j) а[ l.cgii пг, l3l ciin 3 iulic ]01_5 ] t_l tl zile
privind achiziliilc p9bl199, __ | Rгirl rтi.jlt;

In cazul in сагс r,аlоагса cstin.atД а ctllrtt,ttctttlLti i Г_] 11 zilc
clsre 9g4lQ satt пrаi_mац9 с!9,9g1 pгagurile I nl!j],1,acc 

1

F'actorii de ечаluаrе I VаIоаrеа din ofertй
Denttmirea torului economic l

Punctajul сЩчЦJ_
l'otal

I)епumirе fhсtогul l I)опdегеtt

I)спuпlirе titctoгtrl rl l)опdеrеа

_д
I)enutrliгe f'асtогLrl l

I)епшrtliгс t'асtоrul rr

ltrrrrirea орсгаtqгЦui econc

I)опtlсгса --l
I\r*1.,*, ----l

mlc n '[tltal

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificйrile opcrate

l)ata transmiterii
*_ еqод9щ,с_
SRI- ..GHEoGIIll SлVА" 02.1|.2022
SR L ..Constdгutrl" 02.11.2022

Б*Й-ii"u ;р;Й;"l,.i



?.

| ргсчаzutе [а агt.2 atin. (3)al I.egii пr. ljl din i П tб zilt, in cazul псtгапsmitсrii сЬЙuпiсаrii
| 3 iulic 20l5 pl,ir illd achizitiilgpublict, ____]_ рф rT1;1_oqc9 q|qlrоцс1g ýYýall lq* Ll _

(Sаlесtаlilu,mспul cle щlерtаrе respecl,ctl. Ceilc,ularea lеrmепеltlr previizule cle l.egea пr. l3t сliп 3 iulia
20l5 privittd uc:hi:itiile pttblice, inc,lu,sil,a lеrmепеlоr de as,lel)lure, se е.fёсlчеаzй iп с,сlпfrlrпlilttlе c,tt

(' t l t t l t,ttt., l tt l el a uc, lt i : i l i c, t tc, tlrtl t t l -c, ц t l t" u i t t c, l t c i, t l ;

Dепumirеа
ореrаtоrului

ectrnomic

l пtrерriпdеrеа:
Сu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

Nuпtйrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
срч

теrmеп de valabilitate
al

contractulu i/acord ul ui-
cadru

fйrй
тчА

inclusiv
тчА

Itt|brtllttlict 7lriviltd uchi:itiipublic,e durahile (uc,hiziyii vеrzi) (rubricu сlulii se compleleazci cloar iп cct:ul iп с,urа
li.l pr,1)L,(dllr(t Llc uc,lti:ilit, puhlicci uu /il,чl upl it.,ula c,rilerii cle cltlrctbilitate ,yis-ч iпсhеiсtl L,()пlr(l(,l,|(,()ttlrц(,!с

|1(ilIt'il 1itlt ftl!ltl,i |)c,lll1,1l L,Llrа (lll.fb.\,I ttplic,ctlc,c,t,ilcrii tle cluruhililctle);

Аu fost ;rplicate critcrii репtru achizi{ii publice durаЬilс (achizi(ii
r еrzi )?

(DA/N{Jl Ntt

Vаlоаrеа de achizigie cu ТVА din сопtrасt/ contracte а
lоtulчiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durаЬiIitаtё'(lеi MD):

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

(iпdiсuIi sttпtct cu 'l'I/,4)

Prelul cel пtttisctizш |
('o,s,lul t,еl пtсti .sс,й:ttl ]

('el пtcti huп rupclt,t cttlitttlc,-1lre| ,:

('cl ппti htttt rulltlrl c,itl itttlt,-c,tl,sl

Priп prezeпttt dure dc sеumd, grupu[ tle lucru dесIпrd сd lеrmепuI de aqleptшre рспlrч iпcheiereu
сопlrчсluluУсопlrаL,lеlоr iпdiспtе ulost respeclut (ехсерtапd cuzurile prevdzute de url. 32 iliп. (3) ttl Legiiпr,
l3l diп 3 iulie 20I5 priviпd ochiziliile puhlice ), рrесum si сd iп cazul depuпerii coпleslпliilor yi/sttu
recep|iOпdrii rayxtrlelor cle mопitоriцtrе, OсеOstеr au.ftlsl ехumiпсttе qi sоlu|iопulе.

рriп prezeпta dare cle sеаmd, gruрul de lucru репlru achiziyii сопtirmй corectitucliпeo deýfdsurdrii proceclurii
de ochizi|ie,./itpt репlru спrе poartd rdsрuпtlеrе соп"fоrm prevederilor legule iп vigoure.

Сопduсйtогul gl,u;lului cle luсru репtгu achizi{ii:

valtlarea
contractului

,Sp*uez2 Zo*#
|J (.\/ttttte, Prt,пttttte)

/
eý'ic'c z:-,/

1



DARf, DE SEAM;.

de anulare a procedurii de atribuire

N,.-& r'UJ din,,g,_uz!@6izo22
. Date cu la autoritatea contractsnti:

Denumirea autoritltii contraclante Comisia Electorali Centrald
Localitate Mun. Chiqinlu
IDNO 1006601004079
Adresa Str. Vasile Alecsandri nr. I 19, MD-2012
Numir de telefon 022-251-451
Numir de fax 022-234-047
E-m:il ofrciel info@cec.md
Adresa de internet www.cec.md
Persoana de contact (nume, prenume, telejon, e-
mail)

Rotari lulia
022-251-471
iulia.rotari@cec.md

2. Date cu la de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea of'ertelor de oreturi
Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr: nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Servic ii r

Obiectul achizitiei Servicii de cazare si deservire a delegatiilor
Cod CPV 55 I00000- l
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri de cdt I icilutia de sc his d)

Valoarea estimativA a contractului de achizitie

Procedura de atribuire (se va iruliu din cadrul
porlolul tri guv ernamenlal wu'\'t. mlende r.gov -md)

Nr:21065863
l,ink-ul: ocds-b3wdol -MD- 1 66626 I 238086
Data oubf icirii : 20.10.2022

Platforma de achizifii publice utiliz-ati r achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a rutoritilii contmctante

cDa
Link-ul citre planul de achizi{ii publice publicat:
https://a.cec.mcUro/planuri-anuale-de-achiziti i-
3205.html

Anunf de intentie publicnt in BAP (dupd caz) Data: nu este cazul
Link-ul:

Tehnici pi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nLicitafie electronici

Suma de finanlare DBuget de stat;

Vafoarea estimati (lci,.fdrd TVAt 305583,3 2

3. Clarificdri privind documentalia de atribuire: nu este cazul
(Se va complelu in cazul in care au.fttsl solicilate clarilicdri)

Data solicitiirii clarifr cirilor
I)enumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintil a rispunsului
Deta transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu este cazul
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdril



Rezunstul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

[IndicaSi sursa utilizatd Si data publicdrii]

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

ftndicapi numdrul de zileJ

Denumirea operatorului econornic

r01860005 r01s

6. Infornafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
cttre

I)ocumentele ce constituie oferta

Extxas din Registrul de
Stat al persoanelor

Certificat privind lipsa
sau existen{a datoriilor

Licen{a de activitate,
dacA activitatea se

Cecificat de calificare
ce demonstreazi nivelul
de confoft al hotelului

Extras din Registrul de
Stat al persoanelor

Certificat privind
atribuirea conlului
bancar



Ceftificat privind lipsa
sau existenta datoriilor
la bugetul national

Neprezentat

Licenla de activitate,
daai activitatea se

supune licentierii
Neprezentat

Certifrcat de calif icare
ce dgmonstr€aza nivelul
de contbrt al hotelului
(4 stele)

Prezentat

(Informalia privind denumit'ea documenlelor prezenlsle se va indica in conJbrmitale cu cerintele din
documentalia de otribuire si .se va consemna prin: prezenld, neprczen ar,.nu cnrespuade (in cazal qind
documentul n fost pruentat, rlrtr nu corespuuleceringektr de califurell

ofertelor cu solicittte:

Dequmirea
lotului

Denumirea
operatorului

monomic

Pretul
ofcrtet'

(fhre TVA)'r'

Cantitate gi
utritste de
mIsurtr

Corespunderea
ctr ceritrfele de

calillc*re

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Servicii de
cazare $i
deservire a
delegafiilor

GRAND HOTEL SRL I I 1900,00 Conf'orm
anuntrului de
participare

capacitatea silii
de conf'erinfe este.

de 60 de
persoane, deqi s-a

solicitat si fie
pentru 70 de
persoane

* in cazul utilizdrii licilaliei eleclronice se va indica prelul ofertei.finale (ldbrmalia privind -'Coresptmderea 
cu

cerinyele de califcare" ;i "Corespundereu cu specificaliile tehnice" , se vo consenuu prin: ,,+- in cazul
utrespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

& Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafa de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scizut) s-
a solicitat: nu este cazul

Data
solicitnrii

Operatortl economic Informatla solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

lO, Modelitate. de evaluare a ofertelor:
Pentnt un singur lot, pe lista intreagd c

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scizut o

9.

Denumirea oDcratorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
GRAND HOTEL SRL Art. 69 alin. (6) lit. a) Si b) din Legea nr. l3ll20l5

privind achiziliile publice, gi anume:
Nu a fost prezentat certificatul privind atribuirea
contului balcar, conform poziliei '7 de 

.la 
pct. l6 din

Anuntul de partieipare, contrar art. 69 alin. (6) lir. a)
din lege;
2. Capacitatea silii pentru conferinp nu
corespunde solicitirii, conform poziliei L3. de la pct. 8
din Anunlul de participare, contrar art. 69 alin. (6) lit.
b) din lege.



f,'*stof,ii de ev&luAre Vaberea dn ofortii Fir&etajxl erLubt
Denumirea ooeratodui. economic I Tofal

Denumire factorul i Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic .n TotC
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

12. Inform*1ia privind factorii de evaluare aplica{i: nu este cazul
(Se va completa penru lolurile core aafost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitale-prel sau cel
mui bun raoort calitate-costj

13. Reevdluarea of€rtolor: u,edt€,caudl
(Se tta.complela in caztl in care ofertele an-fbst reevaluaXe repetat)

Mo$ivul reevalutrrii ofeft elor
lVledifrciril,e orerate

14. in urmr examiniri, evaldlrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
dccis:

Atrfuuirea contractului de achizifie publicd/aoorduluicadru: nu este cazul

i{nularea procedurii de achizilie publicn:
ln temeiul an. 7l alin. (l) lit. c)din Legea nr. 131l20l5 privind achizifiile publice - autoritatea contract*nti" din
propria initiativd, anuleazi procedura de atribuire a contractului de achizilie publici in cazul in care niciunul dintre
ofertanti nu a intrunit condiliile de calificare prevazute in documentatia de atribuire.

(InJbrmarea operatorilor economici implicayi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentnt
uchizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din J iulie 2015 privind achizipiile
publice)

16. Termeaul de contruclului: nu este cszul
ln cazul in care valoarea estimati a contractului este
mai mici dec6t pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3 | din 3 iulie 2015 privind achizilii,le
nublice

I 6 zile in cazul transmiterii comuniciiii nrin
mijloace electronice Ei/sau fax r
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii orin
miiloace electronice 5i/sau fax a

In cazul in care valoarea estimatd a contmctului este
egali sau mai mare dec6t pragurile prevezute la art.
2 alin. (3) al Legii nr. I 3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

I ll zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
mijloace electronice gi/sau far a
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii orin
mijloace electronice qi/sau fax I

incheierea

(Selactufi tcrmenttl de ur\teplure resJrect$t. Culculmea lermenelor prerdzule de Legeu nr. 13t din 3 iuliq 2015
privinl achiziliile public'e, inclusit' a lermenelor .le a$leptare, se eibclueazd in conformitate cu prevedetile
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17, Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiaft nu este cazul

Denunirea
lstului

Denumirea
operetorului

ecmimfo

Cantitate qi
unitate.de
,eisryi

Preful unitar
(mri TVA.)

Prelul total
(fdr[ TVA)

Prelul. totst,
.(inclusiv
trvA)

15- Irtbrmrree opcratorilor ecorasici dtsorc deciziile eruouftd de lucru
Denumirea opratorului

eeonomic
Dat* tranemiterii Modalltater. de tr'*nsmiter€

GRAND HOTEL SRL Nr. CEC-8/1420 din W.II.2O22 SIA RSAP
Emril



Ilerunrirea
el|errtorulo;

e€oto{lic

intrepriodorea;
e n eapit*
rntohtorl
Cu capitat

ndxt/sscibrel
Cu capild

strilin

|iulmnlu*
Ei datr

contrectnlui/
mordnlui

c.adru

Cod
CFV

Va}oarca
eoetretdEi

Termo* dc vahbi$t*Ce

fitq*
TV'A

rI
contrastrlBvacor&l*i-

eadrn

18. lnforme{ia privind achizi{ii publice durabile {achizifii vrrri) (r,ubrica drti se comptcteari doer iu
cezul in tare la procedera de echict{ie pe'blicl ru nost a;rlict{e criterii de dm*bitirab.qi r-a ic{rrcirt
c$tnrct/sontmcte .pertru lot/loturi portru cst€ au feed a.plicrte crfterii de de*r$ilfrste): ni {ste
cazul

Prin prczonta dare dc sea.md, grapal da lucru declard cd. lermenul de osteptare pentru incheierea
codt*ctrdui/contrectelot indieulz a fost respeclat ('exceptind cuzutik previzue de arL 32 alin (3) al Legii nr.
I3I dn 3 iulie 2&IS prirind ochiziliile p&lice ), precu*t ;i cd in eazat depunerii contestatiilor $ihea
rccEpionffii rapourtelor de monitorizare, ocezsaa aafost examinate si sotutiof,ate.

PFh, prezsffia dEFe de seutfr, grtqtd di: tucru pentru achititii cot$Ir.tnd coreclitadlnea desfdgarfuii Brocedatii
dc Nhizfu, f6pt pertra cure poartd rdspaadare confwm prevefurilor legote hr vigowe.

Prrqedinta
Conisiei Eleclor.ale Centrale
Conducitorul grnpului de lucru /Angdlica CARAMAN

tix.: Rotari lulia
'l'el.: 027t514'l I

Au foet epliarte critorii penfiu aehizi{i pubHee durabilo (achizitii
verri)?

(DA/NU)

Yaloarea de aclrizitie cu.TVA. din contracU contreele 4
httl*illocrrritrror trrntru care au. f,ost aplieate c.riterii de
duraNtitafe (tci Mrltlr

(indicapi suna cu TVA)

{€dtl CPV al lotului/loturilor.pentru care a fost aplicete criterii
*e.Csnrbilittt€:

Criteriul de atribuir€ pcntru lotul/loturile pentru care au fost
l$icrte criterii de.d{r.bilitx$e:

Pre{ul ce1 xnai scinrt r
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitats-pre4 !
Cel mai bun ranort calilate-cost Lr

S,"H#;:



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice У
de incheiere a acordului-cadm □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 01 din 09.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Directia generala economie, comert §i turism a CMC
Localitate Mun. Chi§inau
IDNO 1020601000059
Adresa Str.Columna, 106, mun.Chisinau
Numar de telefon + 373(22)22 63 38
Numar de fax + 373(22)22 63 38
E-mail oficial sef. dgect@cm с .m d
Adresa de internet
Persoana de contact (mime, premime, lelefon, 
e-mail)

Corolefchi Liliana, 022-22 23 27, 
smip.dgect@ cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preturi V Licitafie deschisa 
□Altele: /Indicati/

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr:-
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrari V

Obiectul achizijiei Lucrari de reparatii curente a mcaperilor 
administrative DGECT

Cod CPV 45400000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cciziil 
aplicarii altor pruceduri decal licilatia 
deschisct)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3w dpl-M D -1661499923966
poiiahdui guvernamental
u’M’V)'. ni lender, po t md)

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD -1661499923966?tab=contract-notice
Data publicarii: 26.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizata V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusa in planul de 
achizitii publice a autoritatii contractante

V Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
file:///D:/Download/publicjpublications_3938549 
3 md dgect plan % 20(l).pd f

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: 18.01.2022

1

mailto:smip.dgect@cmc.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
file:///D:/Download/publicjpublications_3938549


Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/ba 
p nr 4 l.p d f

Tchnici §i instrumente spccifice de atribuire 
(dupa caz)

□Acord-cadra □ Si stem dinamic de achizitie V 
Licitatie eleetronica □ Catalog electronic

Swrsa de flmaiafare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; V A lte surse: Buget municipal

Valoarea estimata (lei, far a TV A) 2 084 041,66

3. Clarificari privind documenta|ia de atribuire:

(Se va complete in cazul in care an fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare

-

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documenta^ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care an fast operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 14 septembrie 2022, ora 16:30), au depus oferta 2 ofertan^i:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO
Asociafii/

administratorii

1. S.R.L „Fabianca” 1004600001446 Administrator: Botolin Victor 
Asociati:Botolin Victor 
Botolin Sergiu

2. S.R.L „Eurogalex Prim ” 1008600035294 Administrator: Ciocoi Dumitru 
Asociati: Ciocoi Dumitru 
Ciocoi Gabriela

6. Informatii privind ofertele depuse §i documentele de calificare §i aferente DUAE prezentate de 
catre operator» economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.R.L
„Fabianca”

S.R.L
„Eurogalex

Prim ”

Operator
economic

О

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica Prezentat Prezentat
Propunerea financiara Prezentat Prezentat

2

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/ba


DUAE Nu corespunde Nu
corespunde

Garantia pentru oferta
2 %

N u corespunde Prezentat

Garantia de buna executie 10 % Se va prezenta 
de ca^tigator

Se va 
prezenta de 
ca§ti gator

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

Dovada Tnregistrarii 
persoanei juridice

Prezentat Prezentat

Declaratie privind perioada 
de garantie (minim 5 ani)

Prezentat Prezentat 4И

Grafic de executare a 
documentatiei de proiect 
(Anexa nr. 11 din 
documentatia standard)

Neprezentat Neprezentat

Cererea de participare 
(Anexa nr.7 din 
documentatia standard)

Prezentat Prezentat

Cifra de afaceri pentru 
2021, nu mai mica de 
5 000 000,00 lei

Prezentat Neprezentat

Rapoarte financiare pentru 
perioada 2020-2021

Prezentat Prezentat

Informatie privind 
indicatorul de lichiditate 
general a (active 
circulante/datorii curente) 
§i nivelul minim de 
lichiditate (nu mai putin de 
100%), pentru anul 2021

Prezentat Nu
corespunde

Declaratie privind 
valabilitatea ofertei 
(Anexa nr.8 din 
documentatia standard)

Nu corespunde Prezentat

Certificat de atribuire a 
contului bancar

Prezentat Prezentat

Declaratie privind 
confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi §i 
neincadrarea acestora in 
situatia condamnarii pentru 
participarea la activitati ale 
unei organizafii sau grupari 
criminale, pentru coruppe, 
frauda §i/sau spalare de 
bani( conform anexei din 
Ordinul Ministerului

Se va prezenta 
de ca§ti gator

Se va 
prezenta de 
cagti gator



Finantelor Nr. 145 din 24- 
11-2020)
Certificatul cu privire la 
lipsa datoriilor fata de 
bugetul de stat (eliberat de 
catre Inspectorate Fiscal 
de Stat);

Prezentat Prezentat

Avizul pentru participare la 
licitatiile publice de lucrari 
din domeniul constructiilor 
§i instalatiilor (Anexa nr.
22 din documentatia 
standard)

Prezentat Prezentat

Declaratie privind experienta 
similara (Anexa nr. 12 din 
documentatia standard);

Prezentat Prezentat

Declaratie privind lista principalelor 
lucrari executate in ultimul an de 
activitate (Anexa nr. 13 din 
documentatia standard), in sop t de 
certificari de buna execu te  pentru 
cele mai importante lucrari. 
Respectivele certificari indica 
beneficiarii, indiferent daca ace§tia 
sunt autoritati contractante sau c lien t 
priva|i, valoarea, perioada §i locul 
execujiei lucrarilor §i precizeaza 
daca au fost efectuate in conform itate 
cu normele profesionale din domeniu 
§i daca au fost duse la bun sfar§it

Prezentat Prezentat
fara

certificari

Lista principalelor 
lucrari aferente obiectului 
contractului pe
parcursul perioadei de 5 ani (2017- 
2021),
dintre care cel putin un contract cu о 
valoare
nu mai mica de 75 % din valoarea 
viitorului
contract, confirm at prin prezentarea 
contractului de antrepriza sau 
subantrepriza,
precum §i prin procesul verbal de 
receptie/
procesul verbal de receptie finala la 
expirarea
perioadei de garantie, insotit de 
certificari de
buna executie pentru cele mai 
importante
lucrari din partea Beneficiarului.

Prezentat Prezentat

4



Declaratie privind dotarile specifice, 
utilajul §i
echipamentul necesar pentru 
Tndeplinirea
corespunzatoare a contractului
(Anexa nr. 14
din documentatia standard)

Prezentat Prezentat

-Informatii privind de^inerea de 
laboratoare
proprii autorizate §i acreditate in 
modul stabilit 
sau a contractelor cu aceste 
laboratoare, pentru 
incarcari de beton §i a altor materiale 
?i
elemente de c o n s tru c t  care necesita
Tncercari,
incluse in oferta

Prezentat Prezentat

..

Declaratia privind personalul de 
specialitate
propus pentru implementarea 
contractului
(Anexa nr. 15 din documentatia 
standard)

Prezentat Prezentat

Declaratie referitoare la efectivele 
medii
anuale al personalului angajat §i ale 
cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani.

Neprezentat Neprezentat

Informal» referitoare la studiile, 
pregatirea
profesionala §i calificarea 
personalului de
conducere, precum §i ale persoanelor 
responsabile pentru execufia 
lucrari lor,
inclusiv a arhitectului §ef, inginerului 
§ef §i
dirigintelui de §antier, atestati 
conform
legisla|iei, valabile la data 
deschiderii si
evaluarii ofertelor (confirmat prin 
certificat de
atestare profesionala) §i cu о 
experienta
sim ilarain domeniul lucrarii ce 
urmeaza sa fie
executata, conform anexei nr. 15 din 
documentatia standard

Neprezentat Neprezentat

certificatul de Prezentat Prezentat
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atestare tehnico-materiala a 
dirigintelui de
santier pentru lucrari generale (copie 
_

confirmata prin semnatura §i 
§tampila umeda 
(prezentare in original la sediul 
DGECT, str.
Columna, nr. 106).
Lista subcontractantilor §i 
partile din cotract care sunt 
indeplinite de ace§tea 
(Anexa nr. 16 din 
documentatia standard)

Prezentat Informatia a 
fost indicata 

in DUAE

Informatii privind Prezentat 
asocierea (Anexa nr. 17 din 
documentatia standard) |

Informatia a 
fost indicata 

in  DUAE

(Informatia privind demimirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Prejul ofertei
(fara TV A)*

Cantitate 
§i unitate 

de 
masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice

Lot 1: Lucrari 
de reparatii 
curente a 
incaperilor 
administrative 
DGECT

S.R.L „Fabianca” 1 533 489,84 lei 1 unitate - +
S.R.L „Eurogalex 
Prim ”

2 013 800,00 lei 1 unitate + +

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ’’Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

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

Data
solicitarii

Operator
ul

economic

Informatia solicitata RezmatuI raspunsului operatorului 
economic

21.09.2022 S.R.L 
,Eurogalex 
Prim”

1. Informatia, sub forma unei declaratii, 
cu privire la cifra de afaceri pentru anul 
2021 (care nu trebuie sa fie mai mica de 
5 000 000,00 lei).

1. Declaratie cu privire la cifra de 
afaceri pentru anul 2021.
2. Certificarile de buna executie 
pentru cele mai importante lucrari 
executate in ultimul an de activitate,
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2. Certificarile de buna executie pentru 
cele mai importante lucrari executate in  
ultimul an de activitate, care vor indica 
beneficiarii, indiferent daca acestia sunt 
autoritati contractante sau clienti privati, 
valoarea, perioada §i locul executiei 
lucrarilor si precizarea daca au fost 
executate in  conformitate cu normele 
profesionale din domeniu §i daca au fost 
duse la bun sfar§it (scrisori de 
recomandare).
3. Copia unui contract de antrepriza sau 
subantrepriza incheiat pe parcursul 
perioadei de 5 ani (2017-2021), a carui 
valoare depa§e§te 75 % din valoarea 
viitorului contract, precum §i procesul 
verbal de receptie finala la expirarea 
perioadei de garantie, insotit de 
certificari de buna executie pentru cele 
mai im portante lucrari din partea 
Bineficiarului.
4. Declaratia referitoare laefectivele 
medii anuale ale personalului angajat §i 
ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
5. Certificatele de atestare tehnico- 
profesionala a speciali§tilor autorizati in:
- instalatii de retele incalzire, apeduct §i 
canalizare;
- instalatii de electrotehnice, 
automatizari;
- instalatii de retele semnalizare, 
automatizare, telecomuni catii.
6.Rectificarea numarului unic de 
identificare din pet. 2A. 8 din DUAE, in 
conformitate cu numarul de identificare 
indicat in  Extrasul de stat al persoanelor 
juridice nr. 7957 din 21.04.2021.
7.Rectificarea informatiei privind 
indicatorul de lichiditate generala pentru 
anul 2021, conform datelor din raportul 
financiar pentru anul 2021.

care indica beneficiarii, indiferent 
daca ace§tia sunt autoritati 
contractante sau clienti privati, 
valoarea, perioada §i locul executiei 
lucrarilor §i precizarea daca au fost 
executate in  conformitate cu normele 
profesionale din domeniu si daca au 
fost duse la bun sfar§it (scrisori de 
recomandare).
3. Copia contractelor de antrepriza 
sau subantrepriza incheiate pe 
parcursul perioadei de 5 ani (2017- 
2021), a carui valoare depase§te 75 % 
din valoarea viitorului contract, 
precum §i procesele verbale de 
receptie finala la  expirarea perioadei 
de garantie, insotit de certificari de 
buna executie pentru cele mai 
im portante lucrari din partea 
Bineficiarului.
4. Declaratia referitoare laefectivele 
medii anuale ale personalului angajat 
§i ale cadrelor de conducere in  ultimii 
3 ani.
5. Certificatele de atestare tehnico- 
profesionala a speciali§tilor autorizati 
in:
- instalatii de retele incalzire, 
apeduct §i canalizare;
- instalatii de electrotehnice, 
automatizari;
- instalatii de retele semnalizare, 
automatizare, telecomuni catii.
6.DUAE rectificat in pet. 2A.8: 
numarului unic de identificare, in 
conformitate cu numarul de 
identificare indicat in  Extrasul de stat 
al persoanelor juridice nr. 7957 din 
21.04.2021.
7. Informatia privind indicatorul de 
lichiditate generala pentru anul 2021, 
conform datelor din raportul financiar 
pentru anul 2021

26.10.2022 S.R.L
,Fabianca”

1. Declaratia referitoare la efectivele 
medii anuale al personalului angajat §i ale 
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
2. Inform atia referitoare la studiile, 
pregatirea profesionala §i calificarea 
personalului de conducere, precum §i ale 
persoanelor responsabile pentru executia 
lucrarilor, inclusiv a dirigintilor de

1. Declaratia privind efectivul mediu 
anual al personalului angajat pentru 
ultimii trei ani, insotita de documente 
confirmative.
2. Inform atia referitoare la studiile, 
pregatirea profesionala ф calificarea 
personalului responsabil pentru 
executia lucrarilor.
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§antier, atestati conform legisla^iei, §i cu о 
experienfa similara in  domeniul lucrarilor 
ce urmeaza sa fie executate.
3. Prezentarea certificatelor de atestare 
tehnico-profesionala valabile a dl Casco 
Evgheni, Casico Ilia.
4. Confirmarea raporturilor juridice de 
munca, prin prezentarea extraselor 
ordinelor de angajare §i a copiilor 
contractelor individuate de munca cu
5.R.L „Fabianca” a dirigintilor:
- Casco Evgheni
- Casico Ilia
- Braguta Vadim
- Batin Vasile
- Condruc Constantin
5. Declaratie privind confirmarea 
executarii lucrarilor de reparatie in decurs 
de 45 de zile conform pet. 12 al Anuntului 
de Participare.
6. Declaratie privind confirmarea 
disponibilitatii, prezentarii garantiei de 
buna executie in  cuantum de 10 %, in 
cazul atribuirii contractului de achizitie, 
care va fi emisa de о banca comerciala, 
sau va fi efectuata prin transfer la contul 
autoritatii contractante, conform datelor 
bancare indicate in pet. 16.4 din Anuntul 
de Participare, in  conformitate cu art. 68 
alin (8) din Legea nr. 131/2015.
7. Certificatul cu privire la lipsa datoriilor 
fata de bugetul de stat (eliberat de catre 
Inspectoratul Fiscal de Stat), valabil in 
perioada de reevaluare a ofertelor.
8. D at fiind faptul ca contractul nr. 4/2021 
din 01.04.2021, incheiat cu S.R.L 
“Eugrevit-Com” nu prevede un termen de 
valabilitate concret, s-a solicitat 
prezentarea unui contract valabil cu 
privire la unitatile de transport §i tehnica 
specializata, utilizate pentru executarea 
lucrarilor de reparatie a incaperilor 
DGECT.
9 In  legatura cu atestarea erorilor, de 
catre Grupul de lucru, in  cadrul evaluarii 
documentatiei prezentate s-a solicitat:

- Rectificarea pet. 2A. 10 din DUAE.

- Prezentarea graficului de executare a 
lucrarilor confomi anexei nr. 10 din 
documentatia standard cu descrierea exacta a

3. Prezentarea certificatelor de 
atestare tehnico-profesionala pentru 
instalatii a lui Raducan Alexandru, 
Garabovschi Mihail.
4. Confirmarea raporturilor juridice 
de munca pentru angajatii:
- Garabovschi Mihail
- Braguta Vadim
- Batin Vasile
- Condruc Constantin
- Raducan Alexandru
5. Declaratie privind confirmarea 
executarii lucrarilor de reparatie in 
decurs de 45 de zile .
6. Certificat emis de BC “Eximbank” 
nr. 10/3724 din 28.10.2022 cu privire 
la detinerea conturilor bancare .
7. Certificatul cu privire la lipsa 
datoriilor fata de bugetul de stat.
8. Acord aditional nr. 2 din
10.01.2022 la Contractul nr. 4/2021, 
incheiat cu S.R.L „Eugrevit-com” .
9. DUAE rectificat la punctul 2A. 10

10. Graficul de executare a 
lucrarilor.
11 .Acte care justifica valoarea ofertei 
comerciale prezentate.
12. D eclaratia privind valabilitatea 
ofertei conform anexei nr. 8 din 
documentatia standard, cu termenul 
de valabilitate pana la data de
30.11.2022.
13. Garantia bancara pentru oferta, in 
valoare de 2%, cu termen de 
valabilitate conform perioadei de 
valabilitate a ofertei pana la data de
30.11.2022.



lucrarilor ce vor fi efectuate pe 
luni/saptamani.

10.Reiesind din faptul ca oferta 
prezentata, in  valoare de 1 533 489,84 
lei, fara TVA, reprezinta mai pupn de 
85% din valoarea lucrarilor de 2 084 
041,66 lei, fara T V A , calculata de 
autoritatea contractanta, in temeiul art.
70 alin. (3) d inL egeanr. 131/2015, s-a 
solicitat justificarea pretului anormal de 
scazut, cu expunerea detaliilor §i 
precizarilor pe care operatorul economic 
le considera semnificative cu privire la 
oferta.
11. In legatura cu expirarea la data de
28.10.2022 a termenului de valabilitate a 
ofertelor, respectiv §i perioadei de 
valabilitate a garantiei pentru oferta, 
indicat in  pet. 16 §i pet. 28 din Anuntul 
de participare, s-a solicitat, in temeiul 
art. 67 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, 
pet. 121 din Regulamentul privind 
achizitiile publice de lucrari, aprobat prin 
Hotararea de Guvern nr. 638 din 26.08. 
2020, pet. 59, 60 din Documentatia 
standard pentru realizarea achizitiilor 
publice de lucrari aprobata prin Ordinul 
M inisterului Finantelor nr. 69 din 
07.05.2021, extinderea p eu n  termen de 
30 de zile calendaristice, a perioadei de 
valabilitate a ofertei, respectiv §i 
perioadei de valabilitate a garantiei 
pentru oferta, cu prezentarea:

- Declaratiei privind valabilitatea ofertei 
confomi anexei nr. 8 din documentatia 
standard, al carei termen de valabilitate va 
incepe sa decurga din momentul expirarii 
termenului de 45 de zile stabilit initial.

- Garantiei bancare pentru oferta, in valoare 
de 2%, care va fi emisa de о banca 
comerciala, cu termen de valabilitate conform 
perioadei de valabilitate a ofertei, in baza 
Anexei nr. 9 din documentatia standard sau 
prin transfer la contul autoritatii contractante, 
conform datelor bancare indicate in pet. 16.3 
din Anuntul de Participare.

Inform atia a fost solicitata, in copii 
confirmate prin semnatura
administratorului §i stampila 
intreprinderii, in  original, la sediul
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Directiei generale economie, comert si 
turism, (adresa: mun. Chisinau, str. 
Columna, 106), cu scrisoare de insotire, in 
decurs de 3 zile lucratoare.

26.10.2022 S.R.L
„Eurogalex
Prim”

In legatura cu expirarea la data de 
28.10.2022 a termenului de valabilitate a 
ofertelor, respectiv §i perioadei de 
valabilitate a garantiei pentru oferta, 
ind icatin  pet. 16 §i pet. 28 din Anuntul de 
participare, s-a solicitat, in  temeiul art. 67 
alin. (2) din Legea nr. 131/2015, pet. 121 
din Regulamentul privind achizitiile 
publice de lucrari, aprobat prin Hotararea 
de Guvern nr. 638 din 26.08. 2020, pet. 
59, 60 din Documentatia standard pentru 
realizarea achizitiilor publice de lucrari 
aprobata prin Ordinul M inisterului 
Finantelor nr. 69 din 07.05.2021, 
extinderea pe un termen de 30 de zile 
calendaristice, a perioadei de valabilitate 
a ofertei, respectiv §i perioadei de 
valabilitate a garantiei pentru oferta, cu 
prezentarea:
- Declaratiei privind valabilitatea ofertei 
conform anexei nr. 8 din documentatia 
standard, al carei termen de valabilitate va 
incepe sa decurga din momentul expirarii 
termenului de 45 de zile stabilit initial.
- Garantiei bancare pentru oferta, in 
valoare de 2%, care va fi emisa de о banca 
comerciala, cu termen de valabilitate 
conform perioadei de valabilitate a 
ofertei, in baza Anexei nr. 9 din 
documentatia standard sau prin transfer la 
contul autoritatii contractante, conform 
datelor bancare indicate in  pet. 16.3 din 
Anuntul de Participare.
Informatia a fost solicitata in  original, la 
sediul Directiei generale economie, 
comert §i turism, (adresa: mun. Chisinau, 
str. Columna, nr. 106), cu scrisoare de 
insotire.

-------------------j----------  - .........................................................................................................................

1. Declaratia privind valabilitatea 
ofertei conform anexei nr. 8 din 
documentatia standard, cu termenul 
de valabilitate pana la data de
30.11.2022.
2. Garantia bancara pentru oferta, in 
valoare de 2%, cu termen de 
valabilitate conform perioadei de 
valabilitate a ofertei pana la data de
30.11.2022.

9. Ofertanfii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificarii

S.R.L „Eurogalex Prim ”
I , ,  ......................... ............................................................................................................ . _ . —  . — ...................................

In rezultatul reevaluarii, in baza criteriului de evaluare cel mai scazut pret, 
Grupul de lucru a decis descalificarea ofertei S .R L  „Eurogalex Prim”, in 
valoare de 2 013 800,00 lei, fara TV A, din motivul pretului ri dicat
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicati]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe lo tu ri:_______________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prejul cel mai scazut V
Costal cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre| □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M otivul reevaluairii ofert elor Decizia ANSC nr. 03D-684-22 din 25.10.2022 privind 
solutionarea contestatiei formulate de catre S.R.L “Fabianca” , 
inregistrata la ANSC cu nr. 02/755/22 din data de 26.09.2022, 
pe marginea procedurii de achizitie publica nr. ocds-b3wdpl- 
M D -1661499923966, prin se care anuleaza Decizia nr. 01 din 
23.09.2022 de atribuire a contractului m  cadrul 
procedurii de achizitie publica nr. M D-1661499923966 §i se 
obliga DGECT la reevaluare ofertei S.R.L “Fabianca”

Modificarile op erate
I 1 В HB f ill 11 1 1 1 II I l l 1 SMI::;: I  1; IIi 1 ■ I ЙЯЙ11

/4
In urma reevaluarii ofertei §i a solicitarii clarificarilor de la S.R.L 
„Fabianca”, Grupul de lucru a decis, in  baza criteriului de 
evaluare a pretului cel mai scazut, desemnarea ofertei S.R.L 
„Fabianca”, in valoare de 1 533 489,84 lei, fara TVA, 
castigatoare.

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

11



Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate §i Pretul unitar Pretul total Pretul total
Iotuhii operatorului

economic
imitate de 

masura
(far a TV A) (fara TVA) (inclusiv TVA)

Lucrari de 
reparatii curente 
a incaperilor 
administrative 
DGECT

S.R.L
„Fabianca”

1 unitate 
(cladirea 
dministrativa 
DGECT din 
Str.
Columna, nr. 
106)

1 533 489,84 lei 1 533 489,84 lei 1 840 187,81 lei

Anularea procedurii de achizitie publica:

in  temeiul art. 71 a lin .__l i t__ .

Argumentare: _______________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii M odalitatea de transmitere

S.R.L „Fabianca” 02.11.2022 Prin e-mail, po§ta
S.R.L „Eurogalex Prim ” 02.11.2022 Prin e-mail, pogta

(Informarea operatorilor economici implicati in procednra de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

16. Termenul de a^teptare pentru incheierea contractului:
л ......
In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizitiile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice §i/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

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

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  16 zile in  cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/sau fax □

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (Calcularea Termenului) al Codului Civil alRepublicii Moldova).

17. Contractul de achizijie/acordul-cadru incheiat:

Cod CPV Valoarea contractului
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Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

strain

Numarul 
§i data 

contractului/ 
acordului-cadru

far a

i .  1

!Ш ;- ;; л

V

-  >  

inclusiv TVA

Г

Termen de 
valabilitat 

e al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru

S.R.L
„FABIANCA”

Cu capital 
autohton

71/22 09.112022 45400000-1 1 533 489,84 lei 1 840 187,81 lei Pana la 
31.12.2022

18. Informatia privind achizi^ii publice durabile (achizi^ii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedure de achizitie publica au fost aplicate criterii de durabilitate §i s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/Ioturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

• ■■■:■ ■' ; v.;::' ■ ............ - ■ ■ -

Preful cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pret □ 
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 si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa§urariiprocedurii
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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. J3_din 09.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate mun. Chisindu

IDNO 1007601009602

Adresa mun. Chisindu, str. Teilor, 10

Numlr de telefon 022',t61575

Numir de fax 022 767575

E-mail oficial pretura.botanica@pmc. md
Adresa de internet pretura.botan ica@pmc.md. https://www.botanica.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail)
Diana GUBA

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri X Licitafie deschisd rAltele:
flndicatil

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

Bunuri n Servicii n Lucrdri X

Obiectul achizi{iei Amenajarea scuarului din str. N. Zelinski intersecfie cu bd.
Decebal. sectorul Botanica. municipiul Chisindu

CodCPY 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea:procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii .,;altor proceduri decdt licita{ia
deschisd)

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

Nr: MD-1662649981896
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
t66264998r896
Data publ icdrii: 08.09 .2022

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

Piocedilra a fost inclusl in planul de

achizi{ii publice a autoritd(ii contractante

XDa aNu
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:
https ://botanica.md/planul-de-achizi tii-2022 -modifi cat-

22072022
Arun{,de intenlie publicat in B.AP (dupd

caz)

Data: 17.06.2022

Link-ul:
https ://tender. sov. md/ro/svstem/fi I e s lbap I 20 | 4 lbap nr 59 2.pdf

Tehnici,, qi : instrumente specifice de
atribuire
dund caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie nlicita(ie
electronic[ nCatalog electronic :

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

Valoarea estimati (ei, Jdrd TVA) 5 255 184,32

3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:



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

Data solicitirii clarificlrilor 10 sept 2022, 11:40

Denumirea operatorului economic Nu dispunem de asa informatie
Expunerea succinti a solicitirii de clar:ificare Subiectul intrebirii:

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

Expunerea succintd a rispunsului Rispuns
Bunfl ziua! Garanlia psntru ofertd se,pre2intd
conform anexei nr. 9 al documentaliei standard -

scrisoa.re de garanfie bancard (emisd de o bancd
comerciald) Varianta scanatd de pe original gi

semnatd electronic de cdtre ofertant. La solicitarea
benefi ciarului se prezirllrl, in original la sodiu.;

autoritatii contractante.
Data trahsmiteiii 29 iu|2022.10:42

Data solicitirii clniificdrilor 14 sept 2022,16:26
Denumirea obefatorului ecbnomic Nu dispunem de asa informatie
Eipunerea Succinti a solicitiiii de clar:ificare Subiectul intreblrii:

Anunt de participare
Intrebare:
Buna ziua. Modul prezentarii ofertelor trebuie sa

fie divizat in doua etape. Modificati va rog anuntul
de participare, anume lista documentelor prezentate
obligatoriu odata cu oferta si documentele la
solicitarea AC in termen stabilit. Conform LEGE
Nr. 1 3 1 din 03-07 -20 1 5 privind achiziliile publice
Articolul 65 "Condiliile prezentdrii ofertelor" Alin
(4) Prezentarea ofertei presupune depunerea intr-un
set comun a propunerii tehnice, a propunerii
frnanciare, a DUAE qi, dupd caz) a garanfiei pentru
ofertd. Conform LEGE Nr. 131 din 03-07-2015
privind achizi{iile publice Articolul 20
"Documentul unic de achizilii European" Alin (8)
inainte de atribuirea contractului de achizi\ii
publice/acordului-cadru, cu exceptia situa{iei
contractelor subsecvente atribuite in executarea
unui acord-cadru, autoritatea contractantd solicitd
ofertantului clasat pe primul loc dupd aplicarea
criteriului de atribuire sd prezinte documente
justificative actualizate prin care sd demonstreze
indeplinirea tuturor criteriilor de calificare qi

selecfie, in conformitate cu informatiile cuprinse in
DUAE, cu excepJia procedurilor desftqurate in mai
multe etape, cind documentele justificative sint
solicitate inainte de transmiterea invitaliilor pentru
etapa a doua cdtre candidatii selectati

2



ExpunerCa succintl a rispunsului Bund ziua! Frin inaintarea cerintelor sale, AC nu
incalcd prevederile,Legii L3I|20T5 privind 

l

achizi{iile publice. Anuntul de participaie a fost
elabo:at'in, eonformitate cu prevederile Legii nr.
I3Il20l5 privind achizigiile publice, inclusiv cu
reibectarea cerinteloi'art .26"alin. (7\,'. 

': 

'

Data transmiterii 16 seot 2022.11:47

4. Modifrciri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

cltre operatorii economici:

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(duod caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termbnlimiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 29.09.2022, ora 15:30), au depus oferta 2 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratotii

l. IM.-Ancaro SV" SRL 1007600022332 Camerzan Stanislav
) Atractiv Invest 1014600000370 Dragos Manole

Denumire document
Denumirea
operatorllui

economlc'

Denumirea
operatorului

ecOnomic
IM,,Ancaro

SV'' SRL
Atractiv Invest

, , DocumentelC Ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

C€rere de participare prezentat prezentat

Formularul DUAE
prezentat prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat

Oferta prezentat prezentat

Garantia oentru sustinerea ofertei I % neprezentat prezentat

Oferta:tehnic6, conform Caietului de sarcini Drezentat Drezentat

Grafic,,de bxeCutare a lucririloi prezentat prezentat

Dovada inreeistrdrii persoanei iuridice prezentat prezentat

Raportul finaneiar,,inregistrat la biroul na{ional de statisticd (an. 2020 gi

2021)
prezentat prezentat

Certificat,:do: ahibuire a contului bancar prezentat prezentat

Cifra de afaceri anuala2|zL
hrt.36 alin. I al documentatiei starrdard)

prezentat prezentat

Cifra de a$geii,medie anubld 2019-2021
(brt,,,36 alih. 1 al documentatiei standard)

prezentat prezentat

Efectuarea sistematicd a plaf ii impoiitelor,,,taxelor qi: contributiilor
de asisurdri sociale

prezentat prezentat

Lichiditatea generald prezentat prezentat

Demonshaiea,:expeiientei operatorului economic in domeniul de activitate
aferent obieCtului contractului c0 urmeazd" afi atribuit,

prezentat prezentat

a
J



Recomandbri la contractele prezentate pentru demonstrarea lucririlor
similare

prezentat prezentat

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaliile gi/sau echipamentele
tehnice indicate de autoritatea contractanti, pe care aceasta le considerd
necesare pentru indeplinirea contractului ce trmeazd a fi atribuit

prezentat prezentat

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a obiectului contractului ce urmeaz6, a fi atribuit
(personalul de specialitate care va avea un rol esenlial in indeplinirea
acestuia)

prezentat prezental

Certifibatul de atestare tehnico-profesional[ pe tipuri de lucr[ri potrivit p.

38 (3)
prezentat prezentat

Avi2ul eliberat de cdhe Agentia pentru Supraveghere Tehnicl Drezentat Drezentat
Documente prin care se demonstreazd,cd,operatorul economic are acces la
laboratoare de incercdri gi teste a materialelor ce vor fi utilizate, in
conformitate cu natura qi specificul lucrdrilor ce, fac obiectul viitorului
contract (potrivit p.38 (2) al documentatiei standard)

prezentat prezentat

Certificate emise de organisme independente cu p:ivire la sistemele sau

Slandardelb de manasement al calititii si manaeement de mediu
prezentat prezentat

Manualul Calititii prezental Drezentat

Lista subcontractanlilor qi partea/plrlile din contract eare sunt indeplinite
de cdtre acestea

prezental prezentat

Informatii pmvi nd asocierea prezenlat Drezentat
Aneaiament tert sustindtor fi nanciar prezental Drezentat

Angajament privind susfinerea tehnicd qi profesionald a

ofertantuluTsrupului de operatori econom ic
prezental prezentat

Declaratie tert sustindtor tehnic prezentat prezental

Declaratie tert sustindtor profesional prezentat prezental

Termenul de garanfie a lucrdrilor
prezentat prezentat

Declarafie privind confirmarea identitdlii beneficiarilor efectivi gi

neincadrarea acestora in situalia condamnlfii pefrtru participarea la
activitdfiale unei organizatii sau grupiri criminale, pentru corupfie, fraudd
si/sau sodlare de bani.

prezentat prezentql

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire ;i se vq consemna prin: prex,entat, neprezentat, nu corespunde (fn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificore))

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indico prelul ofertei finale
(Informa{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemno prin: ,,1" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economrc

Pre{ul ofertei
(ftrn TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderer
cu specifica{iil,

tehnice
Amenajarea scuarului din
str. N. Zelinski intersectie

IM,,Ancaro SV"
SRL

5 t94 032,06 1 buc. +

cu bd. Decebal, sectorul
Botanica, municipiul
Chisindu

Atractiv Invest SRL 6 28s 314.04 I buc. + +



Data
Solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

3t.t0.2022 Atractiv Invest SRL Prin prezenta, Pretura
sectorului Botanica, Vd
aduce la cunoEtinld cd
procedura de achizilie
publicdnr. MD-
1662649984896 privind
achizi{ionarea Lucrdri
de amenajare a

scuarului din str. N.
Zelinski intersecfie cu
bd. Decebal, sectorul
Botanica, mun.
Chiqindu, se afl6la
etapa de evaluare a
ofertelor.

intru o justd apreciere a

ofertei depusd de

compania Dvs solicitdm
pr ezentar e a clarifi ciri I or

, privond prelul betonului

I p"nttu fundaliile sub

I bordure la poziliile nr.

| 28 qi 29 in devizul local.

I Termen de prezentare 3

I zile.

Prin prezenta, in conformitate cu
dmersul m. 03-261 1467 122 din
31.10.2022 referitor la prelul
betonului pentru fundafiile
bordurilor, Vd informdm cd

resurse,,Beton clasa ...(pentru
informaf ie) poartd caracter
informativ atdta timp cdt in caietul
de sarcini nu au fost solicitate alte
cerinfe dec6t cele descrise de

norm6.
Cu toate acestea, ne asumdm
execulia lucrdrilor prevdzute in
caietul de sarcini la cerinfele
proiectului de execulie inclusiv
r ealizarea fundaliilor din beton
sub borduri, ftrd a modifica
valoarea ofertei prezentate in
cadrul procedurii de achizilie.

g. pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre(utui anormal de scizut) s-

a solicitat:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut X :.
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate qi denumirea loturilor aferente) 
s

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
iM,,Ancaro SV" SRL Lipseste garantia pentru ofertd.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctaj ul:.,calcrilat

Denumirea operatorului economic I Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaliiliii ofertelo r
Moitificnrite on-erate

14. in urma examiniri, evalunrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

rdului-cad

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

(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. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Atribuirea contractului de ac blicd/aco ru:

DCnrimifea lotului Denumirea
operatorului

bconomic ,

Cantitate
,qi unitate
de misurl

Pib{ul unitar
(f[i5TvA)

Preliil totat
(fnrn TVA)

Pielulitotal
:,, (inclusiv
',i fVA), ,

Lucrdri de amenajare a

scuarului din str. N.
Zelinski interseclie cu bd.
Decebal, sectorul Botanica,
mun. Chisindu

,,Atractiv
Invest" SRL

1 buc. 6285314,04 6285314,04 7 542376,85

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

Dbnumirea.operatorului
economic

Data,trahsmiterii Modalitatea de,tranCmitere

lM --Ancaro SV" SRL 01.11.2022 e-mail
Atractiv Invest 01.11.2022 e-mail

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai mici dec6t pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax d
n l1 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax n

ih cazul in care valoarea estimatfl a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile prev[zute la art.2
n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r



alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind J 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin

izitiile publice iiloace electronice si/sau fax n

(Selectayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd fn conformitate

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

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

cazul tn care Ia procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s'a tncheiat

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevds,ute de art, 32 ulin. (3) aI Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conjirmd corectitudinea
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn uigoare.

Denumirea
operatorul
',,, Uit ,

ebonomic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie
, rel
C'u,capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului.

cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului

Tefmen de 
,.

valtbititate al
contiactului/a
,, cordului.

cadru.,

Atractiv
Invest
SRL

t32 09.11.
2022

452000
00-9

6 285 314,04 7 542 376,85
3t.12.2023

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

(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate cfiterii de

durabilitate Oei MD):
(indicali suma cu TVA)

ffllf;il.afiotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

de lucru pentru achizi(ii:

procedurii
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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 09 din 09.11.2022 г. .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Примэрия села Томай 
Localitate Примэрия села Томай АТО Гагаузия, 

 ул. Ленина, 191, второй этаж,  
кабинет заместителя примара 

IDNO 1007601004423 
Adresa село Томай Чадыр-Лунгский район 

 ул. Ленина, 191 
Număr de telefon 0 (291) 51-4-40   
Număr de fax 0 (291) 51-2-36,   0 (291) 51-2-38 
E-mail oficial  primariatomay2018@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Янак Федор Петрович 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției «Lucrari de reparatie interioara cu reabilitarea 
retelelor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare, 
acoperisului si termoizolarea acoperisului cladirii 
Primarie,. s Tomai, r.Ceadir-Lunga.» 

Cod CPV 45400000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

  

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

 Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1661412600495 
https://achizitii.md/ru/public/tender/21062249/ 
Data publicării: Data: 14.09. 2022. 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 165 577,45 леев 
 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 14.10. 2022г, ora 09:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL «VIZOL-STUDIO» 1005611000031 Захария Игорь 
2. SRL «Cimtermic» 1012605000201 Терзи Иван 
3 SRL «TOPLIDER» 1012600015903 Zaharia Iuliania 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL «VIZOL-
STUDIO» 

SRL 
«Cimtermic» 

SRL 
«TOPLIDER» 

   

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

  

Oferta prezentat prezentat prezentat    
Deviz de cheltuieli prezentat prezentat prezentat    
DUAE prezentat prezentat prezentat    
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat      

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

  

Extras din Registrul de stat al 
persoanelor juridice 

prezentat prezentat prezentat    
Grafic de executare a lucrărilor 
pentru fiecare lună 

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

prezentat prezentat prezentat    
Raport financiar pe anul prezentat prezentat prezentat    
Certificat de atestare tehnico-
profesională a dirigintelui de 
șantier și legitimație pentru 
fiecare tip de lucrare 

prezentat prezentat prezentat    

Informații privind deținerea de 
laboratoare proprii autorizate și 
acreditate în modul stabilit sau 

prezentat prezentat prezentat    
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a contractelor cu aceste 
laboratoare, pentru încercări 
Termenul garanției lucrărilor   prezentat prezentat prezentat    
Certificat privind lipsa sau 
existența restanțelor față de 
bugetul public național eliberat 
de Serviciul Fiscal de Stat - 
valabil la data deschiderii 
ofertelor 

prezentat prezentat prezentat    

lichiditate generală (active 
circulante/datorii curente) 

prezentat prezentat prezentat    
Garanția de bună execuție - 5% 
(Pentru agentul economic 
câștigător la etapa semnării 
contractului) 

nu prezentat prezentat prezentat    

DECLARAŢIA privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activități ale 
unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani.. 

prezentat prezentat prezentat    

Experiență similară în lucrări 
(informațiile date se vor 
include în anexele nr. 12) 

prezentat 
1/2 

prezentat 
1/2 

prezentat    

Declarație privind dotările 
specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 

prezentat prezentat prezentat    

Declarație privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat prezentat prezentat    

Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract care 
sunt îndeplinite de aceștia 
(anexa nr. 16) 

prezentat prezentat prezentat    

Informații privind asocierea prezentat prezentat prezentat    
Declarație terț susținător prezentat prezentat prezentat    
Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor și 
instalațiilor - Avizul Agenției 
Supraveghere Tehnică, trebuie 
să nu conțină informații despre 
aceea că au fost depistate 
încălcări grave, aplicate 
sancțiuni economice, 
înregistrate cazuri de accidente 

nu prezentat prezentat prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
      

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

Исх. № 522 
от   15. 09. 

2022 г. 

VIZOL-STUDIO 
SRL 

Рабочая группа примэрии села Томай 
рассмотрев результаты аукциона 
электронных закупок по процедуре 
открытые торги № ocds-b3wdp1-MD-
1661412600495 от 14.09.2022 г., на 
работы по объекту: «Lucrari de 
reparatie interioara cu reabilitarea 
retelelor ingineresti, inlocuirea 
timplariei exterioare, acoperisului si 
termoizolarea acoperisului cladirii 
Primarie, s. Tomai, r. Ceadir-Lunga.», 
выявило, что Ваша предложенная 
оферта анормально заниженная.  
     Согласно ч. (3) ст.70 Закона РМ «О 
государственных закупках» №131 от 
03.07.2015 года, просим Вас до 10:00, 
19.09.2022г. обосновать занижение 
цены оферты, и согласно ч. (4) 
предоставить доказательства с 
подтверждающими документами. 

№ нет от 19. 09.2022 г. в 08:44 
 
 

Исх. № 523 
от   15. 09. 

2022 г. 

«Cimtermic» SRL     Рабочая группа примэрии села 
Томай рассмотрев результаты 
аукциона электронных закупок по 
процедуре открытые торги № ocds-
b3wdp1-MD-1661412600495 от 
14.09.2022 г., на работы по объекту: 
«Lucrari de reparatie interioara cu 
reabilitarea retelelor ingineresti, 
inlocuirea timplariei exterioare, 
acoperisului si termoizolarea acoperisului 
cladirii Primarie, s. Tomai, r. Ceadir-
Lunga.», выявило, что Ваша 
предложенная оферта анормально 
заниженная.  
     Согласно ч. (3) ст.70 Закона РМ «О 
государственных закупках» №131 от 
03.07.2015 года, просим Вас до 09:00, 
19.09.2022г. обосновать занижение 
цены оферты, и согласно ч. (4) 
предоставить доказательства с 
подтверждающими документами. 
 

№ б/н от 16.05.2022 г. в 19:16  

№ 531 от 12 
октября 
2022 г   

«Cimtermic» SRL        В связи с обжалованием 
процедуры государственных закупок 
номер ocds-b3wdp1-MD-
1661412600495, в части применения 
порядка заключения договора на 
закупку «Lucrari de reparatie 
interioara cu reabilitarea retelelor 
ingineresti, inlocuirea timplariei 
exterioare, acoperisului si termoizolarea 
acoperisului cladirii Primarie, s. Tomai, 
r. Ceadir-Lunga.», на основании ст. 70 
Закона № 131/2015, чтобы не 
затягивать процесс разрешения 
апелляции, просим представить до 

№ б/н от 14.10.2022 г. в 10:45 
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9:00 часов 13.10.2022 ваши доводы со 
ссылкой на стоимость 0,0 леев, 
установленную в вашем предложении 
для всех материалов и оборудование, 
в том числе представление 
подтверждающих документов, 
подтверждающих цену 0,0 леев, 
счетов-фактур, расчетов, платежных 
поручений, других соответствующих 
бухгалтерских документов. 
      Кроме того, мы просим 
аргументацию цены по следующим 
позициям путем предоставления 
платежных счетов/ счетов-фактур, 
расчетов и других встречных 
документов, подтверждающих 
предлагаемую цену: 
- Обрезная доска класса С, гр=24мм, 
L=3,00м; S 942 
- Обрезная доска класса B, Gr= 28-
58мм, L=3-3,5м, l=16-30 см, 
- Разборная опалубка толщиной 40 
мм 
- щит опалубки типа П бук г 15 мм 
- Пластиковые окна 
- Двери из пластиковых профилей с 
необходимой фурнитурой и 
аксессуарами 
- Наглазники из пластиковых 
профилей 
- Полиэтиленовая или 
полипропиленовая труба 
- Известь 
- Тип радиатора 22 500x1500 
- Оконный кран 
- Оконный кран 0,0015 МН (0,15 тс) 
- Механическая пила 
- Электрический водяной насос 
низкого давления 15,0 - 30,0 кВт 
- Перфоратор со сверлом 
- Лифт для инвалидов 
- Электрический щит 24 модуля 
 
      В зависимости от 
предоставленных ответов рабочая 
группа примет решение о сохранении 
или изменении решения о 
присуждении контракта. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
VIZOL-STUDIO Согласно пункта а), b), d) части (6), ст. 69 Закона РМ «О 

государственных закупках» №131 от 03.07.2015 года  
Cimtermic Согласно пункта а), d) части (6), ст. 69 Закона РМ «О 

государственных закупках» №131 от 03.07.2015 года  
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitaapsco
mrat@mail.ru

te și unitate 
de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

«Lucrari de reparatie 
interioara cu 
reabilitarea retelelor 
ingineresti, inlocuirea 
timplariei exterioare, 
acoperisului si 
termoizolarea 
acoperisului cladirii 
Primarie,. s Tomai, 
r.Ceadir-Lunga.» 

TOPLIDER SRL 1 5 635 312.14 5 635 312.14 6 762 374.57 
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16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL «VIZOL-STUDIO» 23.09.2022 г vizol-s@mail.ru 
SRL «Cimtermic» 23.09.2022 г Cimtermic@mail.ru 
SRL «TOPLIDER» 23.09.2022 г toplidermd@mail.ru 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

SRL «TOPLIDER» 120 09.11.2022 г.. 45400000-1 5 635 312.14 6 762 374.57 31.12.23 г. 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 
 
_____________Янак Фёдор__________________           ____________________ 

(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice     

de încheiere a acordului-cadru                            □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr. 60 din 09.11.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Localitate mun. Bălți 
IDNO 1007602000972 

Adresa str. A. Pușkin, 38 

Număr de telefon (+373) 52 414; 52 473 

Număr de fax (+373) 52 473 

E-mail oficial  plan_usb@mail.ru 

Adresa de internet http://usarb.md/achizitii-publice/ 

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

mail) 
Țibuleac Angela,  (+373) 52 473 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri   Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Mobilier 

Cod CPV 39100000-3 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1665727580236 

Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/41084/mobilier 

Data publicării: 14.10.2022 

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

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

 Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-

achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf 

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; Alte surse: sursele universității 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 357 799,00 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

http://usarb.md/achizitii-publice/
http://www.mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/achizitii/41084/mobilier
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 27 octombrie 2022, ora 09:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. „Limani-Grup” S.R.L. 1008600031193 Diana Chiper 

2. „Decoprim Plus” S.R.L. 1014600043227 Mihail Scutaru 

3. „Dighiva” S.R.L. 1003600007739 Ghenadie Diaconu 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Limani-Grup” S.R.L. „Decoprim Plus” S.R.L. „Dighiva” S.R.L. 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Dovada înregistrării persoanei juridice. 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii sau extras. 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor la bugetul public național,  
eliberat de către Serviciul Fiscal 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 corespunde cerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 
de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 
calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 
tehnice 

Fotolii  - 4 buc. + + 

Masă pentru ziare  - 2 buc. + + 

Lotul 3 (Set mobilă de 
birou; Arhiva office; Set 

masă birou; Biblioteca 
office) 

„Dighiva” S.R.L. 52 750,00 4 unități + + 

Fotoliu de birou „Limani-Grup” S.R.L. 13 150,00 10 buc. + + 

Dulap cu rafturi  - 1 buc. + + 

Masă de birou  - 1 buc. + + 

Biblioteca office  - 2 set + + 

Dulap pentru registre  „Dighiva” S.R.L. 3 166,67 1 buc. + + 

Fotoliu „Decoprim Plus” S.R.L. 13 166,67 4 buc. + + 

Canapea „Decoprim Plus” S.R.L. 31 250,00 5 buc. + + 

Bancheta „Limani-Grup” S.R.L. 23 375,00 10 buc. + + 

Bancheta  - 12 buc. + + 

Canapea  - 2 buc. + + 
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Canapea  - 3 buc. + + 

Fotoliu „Decoprim Plus” S.R.L. 25 500,00 6 buc. + + 

Măsuță cafea „Decoprim Plus” S.R.L. 6 250,00 6 buc. + + 

Măsuță cafea „Decoprim Plus” S.R.L. 2 250,00 2 buc. + + 

Măsuță cafea „Decoprim Plus” S.R.L. 4 166,67 5 buc. + + 

Scaun „Limani-Grup” S.R.L. 8 200,00 20 buc. + + 

Cuier de podea „Limani-Grup” S.R.L. 5 880,00 8 buc. + + 

Masă  - 4 buc. + + 

Scaun pentru bucătărie  - 16 buc. + + 

Etajera „Dighiva” S.R.L. 11 000,00 8 buc. + + 

Raft „Dighiva” S.R.L. 20 833,33 50 buc. + + 

Dulap biblioraft cu 2 uși „Dighiva” S.R.L. 1 916,67 1 buc. + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

a solicitat: Nu au fost. 

Data solicitării Operatorul 

economic 
Informația solicitată 

Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu au fost. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot         

Pentru mai multe loturi cumulate              

Pentru toate loturile         

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   

Costul cel mai scăzut  □ 

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □ 
 

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

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

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea operatorului 

economic 

Cantitate 

și unitate 
de măsură 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv 

TVA) 

Lotul 3 (Set mobilă de birou; Arhiva 
office; Set masă birou; Biblioteca office) „Dighiva” S.R.L. 4 unități 52 750,00 63 300,00 

Fotoliu de birou „Limani-Grup” S.R.L. 10 buc. 13 150,00 15 780,00 

Dulap pentru registre  „Dighiva” S.R.L. 1 buc. 3 166,67 3 800,00 

Fotoliu „Decoprim Plus” S.R.L. 4 buc. 13 166,67 15 800,00 

Canapea „Decoprim Plus” S.R.L. 5 buc. 31 250,00 37 500,00 

Bancheta „Limani-Grup” S.R.L. 10 buc. 23 375,00 28 050,00 

Fotoliu „Decoprim Plus” S.R.L. 6 buc. 25 500,00 30 600,00 

Măsuță cafea „Decoprim Plus” S.R.L. 6 buc. 6 250,00 7 500,00 

Măsuță cafea „Decoprim Plus” S.R.L. 2 buc. 2 250,00 2 700,00 

Măsuță cafea „Decoprim Plus” S.R.L. 5 buc. 4 166,67 5 000,00 

Scaun „Limani-Grup” S.R.L. 20 buc. 8 200,00 9 840,00 

Cuier de podea „Limani-Grup” S.R.L. 8 buc. 5 880,00 7 056,00 

Etajera „Dighiva” S.R.L. 8 buc. 11 000,00 13 200,00 

Raft „Dighiva” S.R.L. 50 buc. 20 833,33 25 000,00 

Dulap biblioraft cu 2 uși „Dighiva” S.R.L. 1 buc. 1 916,67 2 300,00 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
 

În temeiul: Loturile nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 21, nr. 22 au fost anulate, 

potrivit art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015. 

Argumentare: Procedura de achiziție publică a fost anulată pentru loturile nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr. 6, nr. 7, 

nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 21, nr. 22, conform art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015, fiindcă nu a 

fost depusă nicio ofertă. 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

„Limani-Grup” S.R.L. 22-12/336 din 01.11.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Dighiva” S.R.L. 22-12/336 din 01.11.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Decoprim Plus” S.R.L. 22-12/336 din 01.11.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

achizițiile publice 

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

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



(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеIоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
iulie 20I5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп conformitate
сu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordulcadrц incheiat:

Dепчmirед
ореrrtоrчlчi

есопоmlс
iпtrерriпdеrеа:

NumIrшl
gi drta

contructului
Cod сРV

vаlодrоr contrrctului Теrmеп de
valдbilitate д!

contractuluilхrl TVА inclusiv ТvА

,,Limani
Grup" S.R,L.

universitatea de stat

,,Alecu Russo" din
Belti

l00 08.11.2022 39l00000_3 50 605,00 бQ 726,00 з1.12.2022

,,Dighiva"
S.R.L.

universitatea de stat

,,Alecu Russo" din
Balti

101 08.11.2022 39l000003 89 666,67 l07 600,00 з1.122022

,,Decoprim
Plus" S.R.L.

universitatea de stat

,,Alecu Russo" din
Balti

l02 08.|1.2022 39l000003 82 583,33 99 l00,00 з1.122022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar tп
cazul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si sa iпсhеiаt
contract/coпtracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Ач fost aplicate сritегii репtrч achizi{ii рчЬliсе durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Yаlоаrеа de achizi{ie сц ТVА din contract/ сопtrасtе а
lоtчlчiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(iпdica|i suma сu ТVД)

Соdчl СРV al lоtчlчiЛоtцrilоr репtrч care ац fost aplicate сritеrii
de durabilitate:

Сritеriчl de аtriЬчirе репtгч lоtчИоtчrilе репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut в

costul cel mаi scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitatepre| а

Cel mаi Ьuп raport calitate,cost а

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de luсru declard сd tеrmепаl de asteptare репtru tпсhеiеrеа
coпtractuluVcontractelor iпdicote а fost reýpectat (ехсерfiпd cazurile prevdzйe de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum si сd tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor si/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de mопitоrilаrе, acestea aulost ехаmiпаtе si solulionate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de lucru репtru achizilii сопftrmd corectitudiпea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсitоrul adjunct al grчрчlчi de lчсrч репtrч

g#g#ч

Anatolie Сеьап
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice !
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire I
Nr.01 din 09.11.2022

)

1. Da

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: nu se aplicd.

te cu re la autoritatea contractanti:
Denumirea autorititii contractante Direcfia Educatie Drochia
Localitate Orasul Drochia, raionul Drochia
IDNO r 00860 r 0009s0
Adresa Str. lndependentei l5
Numir de telefon 060 1 38500
Numir de fax
E-mail oficial ig.recean@qmai l.com, vrabi i. l9l 5 @mail.ru
Adresa de inte,rnet
Persoana de contact (nume, prenume. telefon. e-mail) Recean Ion, 067 101700, is.recean@gmail.com

Date cu nrivire la ura de atribuire
Ti:pul procedurii de atribuire aplicate ofertelor de prefuri llicitalie deschisd rAltele!\-ererea

Indicali,
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Bunurin Servicii n Lucrdrif,

Obiectul achizi{iei Reabilitarea parcului,,Poienila InsoritS" inclusiv restaurarea
conacului Demianovici gi a zonei de atrac{ie turisticd in s.
Miciurin" raionul Drochia

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decat licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t alulu i guv ernament al www. mt end e r. gov. md)

N r: gcd s-b-3 w_dp I 1M-D- t 666688 67 7 9 89
Link-ul:
https://achiziti i.md/ro/publ icltender/2 | 066090 llotl I | 60j 1 461
Data publ icdrii: 25 I | 012022

Platforma de achizitii publice utilizati flachizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fosf inclrrsi in nlqnrrl dp qnhizifii n Da flNu
publice a autoriti{ii contractante Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

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

Link-ul:-
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie nLicitatie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are pBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; nSurse
externe; lAlte surse: flndicati/

Valoarea estimati (lei, ftrd fVA) s83 333,38 MDL

va eta tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)
Data solicitirii clarificlrilor
Denumirgl operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificdre
Expunere4 succinti a rispunsului
Data transmiterii



va complela tn cazul in care au losl operale modilicari)
Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
6upd caz)

[Indica;i sursa utilizatd Ei data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicayi numdrul de zileJ

4. Modificdri operate in documentafia de atribuire: nu se aplic[.

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

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

7. Informa rivind co nderea ofertelor cu cerintele solicitate: nu se

* [n cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pretrul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinyele de cali/icare" Si "Corespunderea cuspecificaliile tehnice" , seva
consemnaprin:,,r"incazul corespunderiiSiprin,,-"incazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sc[zut) s-a

ertantri res ticati: nu se arrlici.
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cdrii

5. Pfrni fa termenul-limitl (data 09.11,2022. ora 09:00). au depus oferta 0 zero) ofertanti: nu se aolicS.
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil

administratorii
1.

torii economici: nu se anlici.

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator economic
n

Operator economic
2

Operator economic
a

Documentele ce constituie oferta
zenlal, neprezenlal, nu core

Garan{ia pentru ofertd

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezental, nu core

Denumirea
operatorului

eco:nomic

Pre{ul ofertei
(ftrd TVA)*

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
tor economic I

rator economic 1

rator economlc n

solicitat: nu aplicd.
Data

solicitlrii
Operatorul econornic lnforma{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului

economic

ofi



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: flndica;iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat: nu se aplici.
Pretul cel mai scazut !
Costul cel mai sc[zut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n
(ln 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. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu se aplici.
(Se va completa pentru loturile cqre au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

I mai bun

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplici.
va complela fn cazul in care ofbrtele au fbst reevaluale reDetat

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examinflri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis: nu se aplici.

Anularea procedurii de achizitie publicd:
In temeiul art.ll alin. (1) lit a).

Argumentare: nu a fost depusd nicio oferti.

(Informarea operatorilor economici impticasi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii
serealizeazdinconformitatecuprevederile art.3l al Legiinr. t3t din3 iulie 2015 privindachiziyiilepublice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului: nu se aplicd.

sou cel mar r t calitate-cost
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea ooeratorului economic 1 Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

nDulrea sontrac[urul oe acnlzllle puDllca/acoroulul-caoru: nu se a
Denumirea

Iotului
Denumirea

operatorulul
economrc

Cantitate Ei
unitate de
m[suri

Preful unitar
(fnrl TVA)

Pre,ful total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii: nu se aplici.
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificd SIA RSAP, e-mail,fax,
postd., elcl



In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd dec6t pragurile prevdzute la ar1. 2 alin. (3)
al Legii nr. 13 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile
oublice

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estirnatd a contractului este

egal6 sau mai mare decAt pragurile prevazute la ar|.2
alin. (3) al Legii nr, l3l din 3 iulie 2015 privind
achizi{iile publice

n 11 zileincazu
miiloace electron

transmlten I comun lcarl I prln
ce qi/sau fax r

3 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin

miiloace electronice si/sau fax I

(Selectclti termenul de asteptare respectat. Calcularea lermenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iulie 2015 ptivind
achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil alRepublicii Moldova).

17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat: nu se aplicfl.

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi)' (rubrica datd se completeazd doar in cazul in

care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiqt contract/contracte

pentru lot/loturi pentru care au.fost aplicate criterii de durabilitare): NU

Prin prezenta due de seumd, grupul de lucru declarii cri termenul de a;teptare pentru tnclteierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ); precum qi cd tn cuzul depunerii contestuliilor ;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizore, aceastea aafost examinate ;i solulionate,

Prin prezenla dare ele seamd, grupul de lucru pentru uchixilii confirmii corectitudinea de

de uchizilie,.fupt pentru care poartri rdspundere conform prevederilor legale in

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate

al
contractului/acord ului-

cadru','fri*
tvA

in'elu$l+
,'fu4':'

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

0A/Na)

Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicatri suma cu TVA)

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

Prelul cel mai scdzut =
Costul cel mai scdzul n

Cel mai bun raporl calitate-pret z
Cel mai bun raport calitate-cost n

WK'{h

ffi
Conducatorul grupului de lucru: Ion RECEAN



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

DECIZIE DE REVALUARE
?nbaza: n deciziei ANSC; n raportului de monitorizarc r decizie autoritatii contractante

Nr.01 din 09.11.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti

2. Date cu nrivire la nrocedura de atribui

a u re la aulOrt con nta:
Denumirea autorititii contractante Directia Educatie Drochia
Localitate Orasul Drochia, raionul Drochia
IDNO r 00860r 0009s0
Adresa Str. Independentei l5
Numlr de telefon 060 | 38500
Num[r de fax
E-mail oficial is.receart@qmai l.com, vrabii. I 975@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Recean Ion, 067 1 0l 7 00, i g.recean@gmai l -co!!ll

ale cu Drlvlre ceoura oe atrl re:
Tipul procedurii de atribuire aplicate QCererea ofertelor de prefuri rLicitalie deschisb rAltele:

flndicatil I
Procedura de achizifie repetat5 (dupd cazl Nr:-
Tipuf obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii I Lucrdri !

Obiectul achizi{iei Reabilitarea parcului,,Poienila InsoritS" inclusiv restaurarea
conacului Demianovici Ei a zonei de atrac{ie turistici in s.

Miciurin, raionul Drochia
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ort alului guv e rn ante nt al www, mt end er. gov. md)

N r: ocds-!3 wdp. | :MD: I 6,6_66,88,61 7 9 89
Link-ul:
https : I I aphi zit i i . md/rolp u blic I tender I 2 I 0 6 6 0 9 0/l otl 1 1 60'7 1 4 6 I
Data publicdrii: 25 I 1 0 12022

Platforma de achizitii publice utilizatd Sachizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

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

n Da [JNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de inten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data:--

Link-ul:
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd cazl

rAcord-cadru nSistern dinamic de achizitie lLicitatie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare fiBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rsurse
externe; lAlte surse: [Indicalil

Vaf oarea estimatl (lei. fdrd TVAI 583 333,38 MDL

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: nu se aplici.
va completa in cazul in care au fost solicilate larificari

Data solicit[rii clarifi cirilor
Den u mirea operatorului economic

I



unerea succint[ a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a risnunsului
Data transmiterii

va completa tn cazul fn care au fost oDerole modificdri)
Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

[Indicayi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indica{i numdrul de zileJ

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire: nu se aplici.

5. Pini la termenul-limitl (data 09.11.2022, ora 09:00), au depus oferta 0 (zero) ofertan{i: nu
se anlicl

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici: nu se aplici.

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerintele di
documentalia de atribuire Si se vo consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informa nderea ofertelor cu cerin solicitate: nu se a

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul "friii finak
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare" ;i "Corespunderea cu speci/ica{iile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii;i prin ,,-" tn cazul necorespuntderi,i)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in docunienta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat: nu aplicl.

aultua.
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
I

Denumire document
Denumirea operatoru,lui economic

Operator economic
2

Operator economic
aJ

Operator economic
n

Documentele ce constituie _oferta
va consmna prtn; prezentat, ne

nerea lrnanclara

Garan{ia pentru ofertd

Documente de calificare
Se va consnma prin: at, neprezentat, nu cores

Document n

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(Idrd TVA)*

Corespunderea
cu cerin{ele de

ealificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

rator economlc n

tor economic I
rator economlc n

torul economic lnformatia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului



solicitirii economrc

9. Ol'ertan res descalificati: nu se anlic5.
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 fi
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: pndicatril

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atrDuire aplicat: nu se aplici.
Preprl cel mai scazut I
Costul cel mai scdzut i:
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n
(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicale mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: nu se aplicS.
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in boza criteriilor: cel mqi bun raport calitate-

I mai bun raoort cal

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplicl.
(Se va completa in cazul tn care o rtele au fost reevaluate reoetat
Motivul reevalulrii ofertelor
Modificdrile operate

14.In urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis: nu se aplici.

Atribuirea contractului de

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art.7l alin. (1) lit a).
Argumentare: nu a fost depus[ nicio ofertd.

sau cel mar ttate-cosl

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

nDulrea contractulur de achrzrlre publicd/acordului-cadru: nu se aplici.
Dehumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre(ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)



ui de lucru:
N.u1ne, Prenurne Funcfia in sadrul g,rupului de

lucru
Presedintele grupului de lucru
Secretarul grupului de lucruValentina VRABII
Membru al erupului de lucruAIa STELIMAN

Silvea RESETNIC Membru al grupului de lucru
Membru al srunului de lucru
Membru al sruoului de lucruElena BALICA
Membru al erupuluide lucruGalina CHISTREA



Model - tilt
DARE DE SEAMA

privind modifi carea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 21047300 din 08.11.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Directia Educatie Tineret rt sectorul Botanica
mun. Chisin[u
1007601010448
Bd.Traian2l12
0227767tt
02276s421
achizitiidetsbotani

Frunzd lnna

Date cu privire la procedura de achizi(ie:

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

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

Denumirea autoritltii contractante

Numir de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
'nume, prenl,tme, telefon, e-mai,

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de preluri n
Licitatie deschisi r Altele: ilncliccr[i

Obiectul achizi{iei ep| potrbru ,tbordottute Dli7-,5
sectorul BOTANICA pentru anul2022

Cod CPV 41 100000-0
Valoarea estimati a achizi{iei 900 000
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guverna.m ental www. mtender. gov.ntd)

Nr: Achizitii.md ID 21047300
MTender ID
ocds-b3rvd ol -i\I D- I (r37589862.12 U

Link:
https :i/aclri zitii.mdl r o lpubli c/tu'nd a t I 2 I tl47 3 0O

Data publiclrii anuntului de participare 22.11.2021
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
EuroDene nrivind nroiectul (proiectele) la care se referl anuntul respectiv (dupd ccrz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri n Servicii n Lucr[ri n

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

Nu rL Da ir

Sursa de finan{are Buget de stat r Buget CNAM r Buget CNAS n Surse extetne l
Alte surse: flndicalil

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/ acordului-cadru | 23.12,2021

Denumirea operatorului economic SA Casa de Comert Vitq SRL

Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr.2
Data:04.01 .2022

Valoarea contractului de acbizi[ie/acordului-
cadru

Fdrd TVA:ossooo

Inclusiv TVA: s:zr,oo

Termen de valabilitate 3t.r2.2022
Termen de executie 31.12.2022

jorarea valorii contractului n
Tipul modiliclrilor Micqorarea valorii contractului

Localitate
IDNO
Adresa

http ://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/

tr



Modiflcarea termenului de executarel llrarel
prestare r
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului I
Altele: Undicalil

Temeiul juriclic I Art. 76 alin.(7) pct.2) l,

I llndicali actul normati
o),b) legea l3l privind achizilii publice
articol, alineatl

Creqterea pre{ului in urma
modificlrii (dupa caz)

Se mic;oreozii suma contractului cu 251 280'00 lei

[Se vct indica dacd se utilizeazd prelul octuctlizctt ctl

contractultri de achizitrii publice/acordultti-cadrul

Modificarea anterioarfl a contractului de

:r ch izitii pu blice/a cord ului-ca dru (dup ii c az)
[Se vor indica toate modificdrile operate

anterior ;i valoarea acestoraJnu.

Alte informatii relevante

V. Descricrea achizi{iei inainte qi dup[ motlificare:
(Sa ttrtr inclicu notLru;i antploarea lucrcirilor, natura;i cantitatea sauvaloarea bunurilor, natura;i antploarecr

.sert,iciilor)
nul'Ltt'ct si t,ttlourea nu s-a ntodificat

VI. Dcscrierea circumstan{elor care au ficut necesar[ modificarea:
(,Se t,or inclicct nrotit,ele/ut'gutnenlele moclificdrii conlrcrctului de achizilie/acordului-cadnt)

[]onnarea econorriilol din cauza frecvenlii reduse de cdtre copii qi irrsuficien{a surselor financiare llecesare petltrtt

aclr italca cortllactu ltti.

VII. Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei grLrpLrlui de lucru de rnodificare a contractLrlui de acltizilielacordului-cadru
fost incheiat acordul adilional privind micqorarea sumei contractului

dupi modificarea constituie 586 320,00

i de lucru:

tel. : 022-B20-703 ; fax: 022-820-728 ;

Chi;indu, bd. $tefan cel Mare;i Sfdnt, 124 et.

cln.sc. nd

nr.2 din 04.01.2022 a

mniitura)(Sn

'9'"1.' tffiS
tl g e n y-i.i' A c,hfz ii{i b u t t i 

" 
u : nt un. C h i; i ndu, s o s. H tnc e s t i, 5 3 ;

e- m a i I : b ap@t en de r. gov. m d ; www. tender. gov. md
Agenlicr Noyionalii pentru Solulionarea Contestaliilor: mun.

652 ; .fLw: 022-820-(t5 l ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.

Dcnumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr. si data acordulur
aditional

Valoarea modificirilor (dupa
caz)

FIrd TVA Inclusiv TVA

SA Casa de Comert
V\IU SRL

Capital social t20 08.121.2022 209400,00 251280,00

6iffi91)

4; tel.:022-820-













DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contraetului de achiziții publice X

Nr. 95 din 08 noiembrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
1DNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achiziții.dulca a cmc md
Adresa de internet vi w v\ civic:! md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate X Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă 
Altele: Prin procedură de negociere

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrărilor de amenajare a scuarului din preajma 
Liceului ’’Dacia”

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental uorir.mlender.gov. md)

Nr ocdsb3wdpl-MD-1665139351 136 
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD- 
16651.39351 136
Data publicării: 07.10.2022

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

□ Da □ Nu
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anu 1-2022-2/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziție □ Licitație 
electronică nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 834 000,00

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

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

■

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

mailto:achizitii.dglca@cmc.md
uorir.mlender.gov
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-16651.39351
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anu


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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 19.10.22, ora 10:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Den ti m irea operatoru 1 u i 
economic

IDNO Asociații/
administratorii

1. ,. Nova Nivel Grup” SRL 1008600038815 Cîrlan Stepan
2 „Mcdalmir” SRL 1014600019994 Volcu Veaceslav

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

Documentele solicitate și alte condiții, cerințe 
obligatorii

Denumire ofertant/candidat
Nova Nivel

Grup” SRL
„Medalmir”

SRL

DUAE prezentat
Deviz de cheltuieli (Formularele 3, 5, 7) prezentat
Cerere de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită prezentat

Grafic de executare a lucrărilor prezentat
Declarație privind experiența similară prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate,

prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului

prezentat

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului

prezentat

Lista subcontractanților și partea/părți le din contract care 
sunt îndeplinite de aceștia

prezentat

Informații privind asocierea nu corespunde
Angajament terț susținător financiar prezentat
Declarație terț susținător tehnic prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici

prezentat

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

prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat
Avizul Agenției de Supraveghere tehnică prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Ultimul raport financiar prezentat
Declarație de garanție a lucrărilor prezentat

2



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

Aviz sanitar pentru cauciuc prezentat
Descrierea tehnică a mobilierului (bănci, coșuri) cu 
specificarea codurilor acestora, precum și prezentarea 
desenelor color și a dimensiunilor

prezentat

Ultimul raport financiar prezentat
.. . . .

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic Prețul ofertei

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 
lucrare

Corespunde 
re cu 

cerințele de 
calificare

Corespunde 
rea cu 

specificațiile 
tehnice

1 achiziționarea: Lucrărilor de 
amenajare a scuarului din 
preajma Liceului ’’Dacia”

„ Nova Nivel
Grup” SRL

832 677,13 1

__________

+

___ __ J
U* * ■

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

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:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

21.10.2022 Nova Nivel Grup SRL acte confirmative a 
deținerii experienței 
similare conform 
cerințelor din anunțul de 
participare ( punctului 7) 
si anume

au fost prezentate

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Pentru fiecare lot X
11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:
(Se va completajjentru loturile care au Joși atribuite in baza criteriilor: cel mai hun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitale-cost)_______

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

o3



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, 
lucrare

Prețul unitar
(fără I'VA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv
TVA)

achiziționarea: Lucrărilor de 
amenajare a scuarului din 
preajma Liceului ’’Dacia”

„ Nova Nivel 
Grup” SRL

1 832 677,13 832 677,13 999 212,56

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

în temeiul art. 71 alin. lit

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„ Nova Nivel Grup” SRL 26.10.2022 e-mail
„Medalmir” S.R.L. 26.10.2022
(Informarea operatorilor economici implicați in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează in conformitate cu 
prevederile art. 31 a! Legii nr. 13/ 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. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice

x 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax n
□ I 1 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □

In cazul în care valoarea estimată a contractului este □ 1 1 zile în cazul transmiterii comunicării prin
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice și/sau fax □
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind □ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
achizițiile publice mijloace electronice și/sau fax □

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. /31 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a 
termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IT Capitolul / (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Den urnirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

„Nova 
Nivel

Grup” 
SRL

Cu capital 
autohton

70-CA/22
08.11.2022

45200000-9 832 677,13 999 212,56 31.12.2023

4



18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care ta procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracle pentru lot/loluri 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 
contractul ui/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de ort. 32 alin. (3) a! Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, ace
stea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform preved ' ' ' ' '

Președintele grupului de lucru pentru achizit

Ion BURDIUMOV
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.9625 din 10.11.2022    
 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1004600030235 
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3 
Număr de telefon 022-257-681 
Număr de fax 022-211-142 
E-mail oficial  achizitiicnas@cnas.gov.md 
Adresa de internet http://www.cnas.gov.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

                                                       Donici Sergiu 
  tel.022-257-681  

serghei.donici@cnas.gov.md                                                              
 

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

Bunuri □  
Servicii □  V 
Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea serviciilor de mentenanță 
corectivă și adaptivă a sistemului aplicativ (FMS) 
aferent sistemului financiar pentru trimestru IV 
anului 2022 

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

Nu se aplică 

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

ID ocds-b3wdp1-MD-1662471042491-EV-
1662471581674 
https://e-licitatie.md/achizitii/39587/serviciilor-
de-mentenanta-corectiva-si-adaptiva-a-sistemului-
aplicativ-fms 
Data publicării: 06/09/2022 16:39 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nu se aplică 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 814284,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:   
Data solicitării clarificărilor  12.09.2022 16:48 
Denumirea operatorului economic nu este vizualizat în SI RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua, vă rugăm în compartimentul Experiență profesională 
specifică textul "Minim 3 ani de experiență în sectorul contabilității 
bugetare." să fie completat cu textul "bugetare și / sau în domeniul 
social". 

Expunerea succintă a răspunsului  Stimate operatorul economic prin prezenta Vă informăm că formularea 
propusă de DVS este controversă deoarece prin adăugarea sintagmei 
”sau” se denaturează esența procedurii de achiziție reieșind din faptul 
utilizării de către CNAS a contabilității în sistemul bugetar aprobat prin 
Ordin MF 216/2015, iar sintagma ”și” presupune limitare concurenței. 
Mai mult ca atât Documentația de atragere a ofertelor a fost avizată cu 
instituția publică în atribuțiile căreia revine coordonarea achizițiilor în 
domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și respectiv nu poate 
fi acceptată. 

Data transmiterii 13.09.2022 16:28 
  
Data solicitării clarificărilor  14.09.2022 11:12 
Denumirea operatorului economic nu este vizualizat în SI RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua, vă rugăm să explicați cerințe minime din punctul "Calificări 
și abilități" pentru membrul Business Analitic Principal, și anume 
"Deținerea documentelor ce confirmă specializarea în tehnologii și 
instrumente CASE (recunoscute pe plan internațional și/sau emis de o 
instituție publică sau privată competentă cu recunoaștere generală). 
Deținerea certificatului și/sau documentului analogic, ce confirmă 
dobândirea cunoștințelor în modelarea business-proceselor a 
conținutului sistemelor IT." 
Luînd în considerație faptul că Tehnologiile CASE (Computer-Aided 
Software/System Engineering) sunt instrumente utilizate în proiectarea 
sistemelor. Tehnologiile CASE acoperă întregul spectru de lucru 
privind crearea și întreținerea software-ului (în principal analiza și 
dezvoltarea, pregătirea documentației de proiect, codificarea și testarea 
sistemului). Tehnologiile CASE au în mod obligatoriu ca una din 
caracteristici cheie- instrumentele grafice pentru proiectarea și 
documentarea unui model de sistem informațional și tehnologiile 
pentru modelarea sistemelor informaționale, variind de la metode 
simple de analiză și reglare până la instrumente pentru automatizarea 
completă a proceselor de-a lungul ciclului de viață al software-ului. 
Avînd în vedere că cerințe susmenționate fac parte una din alta, vă 
rugăm să fie elimenată cerința "Deținerea certificatului și/sau 
documentului analogic, ce confirmă dobândirea cunoștințelor în 
modelarea business-proceselor a conținutului sistemelor IT", sau să 
confirmați că pentru confirmarea acestei cerințe se acceptă diploma de 
absolvire cu licențiere în domeniul IT sau certificate 1C. 

Expunerea succintă a răspunsului  Prin prezenta Vă informăm că solicitarea DVS se coordonează cu 
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Agenția de Guvernare Electronică (în continuare AGE). În cazul 
acceptării de către AGE vor fi executate modificări în Documentația de 
atragere a ofertelor în cerințele Grupului de proiect. 

Data transmiterii 15.09.2022 14:53 
  
Data solicitării clarificărilor  15.09.2022 16:09 
Denumirea operatorului economic nu este vizualizat în SI RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua! Vă rugăm explicații privind punctul din Anexa nr.2 a 
Caietului de sarcini- Experiență profesională specifică-Analist (FMS) , 
și anume "Cunoașterea instrumentelor de analiză, modelare și descriere 
a business proceselor în domeniul asigurărilor financiar-sociale, cu 
prezentarea documentelor confirmative". Ce instrumente anume pot fi 
calificate ca experiență în modelare și descriere a business proceselor 
în domeniul asigurărilor financiar-sociale? 

Expunerea succintă a răspunsului  La solicitare DVS Vă informăm: Există multe instrumente de analiză, 
modelare și descriere a proceselor, de exemplu - BPMN, Business 
Studio, ARIS, AllFusio, etc. 
Instrumentele nu sunt dependente de domeniu necesar a fi descris, 
important este experiența utilizării a astfel de instrumente pentru 
modelarea și descriere business proceselor în domeniul solicitat de 
CNAS la procedura dată 

Data transmiterii 16.09.2022 10:15 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
Rezumatul modificărilor În Anexa nr 2 din anunțul de participare ”Cerințele obligatorii 

pentru echipa de proiect”  la ”Business Analitic”  în rubrica 
”Experiență profesională specifică” se substituie sintagma – ” 
Deținerea certificatului și/sau documentului analogic, ce 
confirmă dobândirea cunoștințelor în modelarea business-
proceselor a conținutului sistemelor IT.” în sintagma – ” 
Prezentarea confirmării pe propria răspundere a participantului 
cu descrierea experienței respective.” 

Publicate în sistemul electronic M-Tender Documentația modificată a fost transmisă spre coordinare 
către Agenția de Guvernare Electronică în conformitate cu 
Metodologia de coordonare a achizițiilor în domeniul 
tehnologiei informației și comunicațiilor, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr.544/2019 la data de 16 septembrie 
2022.  

Avizul de validare a modificărilor de la Agenția de 
Guvernare Electronică a fost primit către grupul de lucru la 
data de 21 septembrie 2022 ora 11:37.  

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

 
5. Până la termenul-limită (18/05/2022 12:00) au depus oferta ofertanți: 
 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Esempla Systems”  1009600026622 Dorin Grițcan 
2. SRL ”DAAC Software Systems”  1008600032031 Ion Sîrbu 

 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către 
operatorii economici: 
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Denumirea/descrierea documentului SRL,,Daac Software 
System”  

SRL ,,ESEMPLA 
SYSTEMS” 

Documentele ce constituie oferta  
Prezentarea Cererii de participare conform 
Anexei nr.7 din Ordinul MF 115/2021. + * 
Prezentarea Declaraţiei privind valabilitatea 
ofertei conform Anexei nr.8 din Ordinul MF 
115/2021 

+ * 

Prezentarea Specificații de preț conform 
Anexei nr.23 din Ordinul MF 115/2021 

+ 
640 930,00  

* 
648 920,00 

Prezentarea Specificații tehnice conform 
Anexei nr.22 din Ordinul MF 115/2021 + * 
Garanția pentru oferta 1% conform Anexei 
nr.9 din Ordinul MF 115/2021 

+ 
9000,00 

* 
8143,00 

Prezentarea Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții European 
completat 

+ + 
Documente de calificare 

Certificatul de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor, ori link-ul la 
accesarea unei baze de date naționale 
disponibile gratuit pentru autoritatea 
contractantă care deține  informațiile privind 
lipsa/existența restanțelor 

Valabil pînă la data 
de 04.10.2022 * 

- Declaraţii privind cifra de afaceri în 
domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului (prestarea serviciilor similare) 
într-o perioadă anterioară care vizează 
activitatea pentru ultimii 3 ani - a cîte min 
800000,00 lei  pentru fiecare din ultimii 3 ani 
original confirmat prin semnătura electronică 
a participantului: (la solicitare se va prezintă 
documente primare de confirmare copiile 
contractelor, raport financiar etc.) 

+ * 

Capacitatea tehnică şi profesională - existenţa 
grupului de proiect calificat asigurat pentru 
îndeplinirea serviciilor relevante conform 
Anexei 1 din Anunțul de participare și 
specificației tehnice depline. 

+ * 

Notă: * - nu este vizualizat în SIA RSAP 
 
 (Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele 
din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în 
cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Notă: * - nu este vizualizat în SIA RSAP 
 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului operatorului 
economic 

    

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 

Denumirea 
operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □ V                       
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se 
vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 
 

Denumirea 

Denumirea 
operatorul

ui 
economic 

Suma ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și 

unitate de 
măsură om/oră  

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Achiziționarea serviciilor 
de mentenanță corectivă și 

adaptivă a sistemului 
aplicativ (FMS) aferent 

sistemului financiar 

SRL 
,,ESEMPLA 
SYSTEMS” 

648 920,00 
1.1 - 860 

* * 1.2 - 1854 

SRL,,Daac 
Software 
System” 

640 930,00 
1.1 - 860 

+ + 1.2 - 1854 
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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   

 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

(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  
(bucăți) 

Suma lei fără 
TVA 

Suma lei cu 
TVA 

Achiziționarea serviciilor de 
mentenanță corectivă și 

adaptivă a sistemului aplicativ 
(FMS) aferent sistemului 

financiar 

SRL,,Daac 
Software System” 

1.1 - 860 
640 930,00 769 116,00 

1.2 - 1854 

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

SRL „Esempla Systems”  05.10.2022 Scrisoare oficială nr. 7974 prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

SRL ”DAAC Software Systems”  05.10.2022 Scrisoare oficială nr. 7973 prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

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

 
16.Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în 
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 
Republicii Moldova). 
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Nota: Procedura în cauză a fost contestată de către operatorul economic SRL „Esempla 
Systems”nr. 02/811/22 din 10.10.2022 , ca urmare Agenția Națională pentru Soluționare 
Contestațiilor a respins contestația dată pe marginea procedurii în cauză prin Decizia nr. 03D-
721-22 din data de 08.11.2022 (link-ul  https://www.ansc.md/ro/content/decizii-2022 ). 
 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL ”DAAC 
Software 
Systems” 

Cu capital 
autohton 

Nr.2032-11/22 
din 10.11.2022 72200000-7 640 930,00 769 116,00 31.12.2022 

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

completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii 
de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

_Nu se aplică_  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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                                                       Maia Moraru 
            L.Ș. 

https://www.ansc.md/ro/content/decizii-2022


DARE DE SEAMA
de atribuire а сопtrасtчlчi de achizitii publice п
de iпсhеiеrе а acordului_cadru
de апчlаге а ргосеdчгii de аtriЬuirе о

DEclzlE DE REEVALUARE
iп baza: D deciziei ANSC; п raportuiui de monitorizarei D deciziei autoritйtii contractante

Nr. 1 din 10,11,2022

l. Date Gч vire la autoritatea contractanta:
Dепчmirеа autoritatii contractante lMSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепti
Localitate muп.Сhi9iпёu
lDNo 1003600152606
Adresa mчп.Сhigiпёu, str,Toma СiоrЬё, 1

Numir de telefon (022) 250-809
Nчmir ds fax (022) 250-809
E-mail

Аdrgsа dб internet enta.md
реrsоапа de contac1 Serviciul achizi[ii publice

2. Date сч ivire la rосеdчrа de аtгiьчirе:
Tipul procedurii de аtriЬчirе applicatв пСеrеrеа ofertelor de рrе!чri пLicitatie deschisЁ пАltеlе: /пdlса|{

Nr: пч este cazulРrосоdчrа de achizilie ropetatё (dupa са.)

Tipul obioctulUi contrectului do achizilio

obiectul de achizitie Lчсriri de alimentare сч energie electrica
45311000.0Cod CPV

Ехрчпsrеа motivuluiftemoiului privind alegerii
procedurii do atribuirB **n*n "-,*n',t ",B,,a

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1662'120658368 /2,1062763

Link-ul: https://mtender.gov.md/tendeБ/ocds-b3wdpl -MD-

1 662'l 20658368?tab=contract-notice

Data рчЬliсёrii: 2 sept 2022, 15:24

Procedura de atribuirc |se v8 indin diп cdrul podahlllJi
gччеп апвпlаl иу . пtendeLqov. п d l

п achizitii.md ; о e-licitatie.md; с урtепdеr,mdPlatforma do achzilii рчЬliсо milizata

пDа пNчProcodura а fost inclusi in planul de achizitii
publice а autoritalii сопtrасtапt0

Link-ul: https;lfuww,urgenta.md/Plan%20semestrial7o20de%20achizi%C8%9BieYo202022.фl
Data si ora deschiderii ofertelor 27,10.2022,09:00

Data: пч este cazul
Апчпt dB iпtбпliв publicat iп ВАР (aupa caz)

Link-ul

sistem dinamic de achizitie пAcord-cadru п
Cataloq еlесtrопiспLicitatie electronici п

Tohnici 9i iпstгчmепtе spocifico do atribuire rdupa
са4

Surse рrорriiSursa do tinantare

27т7 1т9,т1Valoarea оstimаtё (/ei, fёй WД)

rivind documenta а de atribuire: Se va соm leta in cazul iп care ач fost solicitate clarificЁri

3 sept 2022, 09:43

incognitoDenumirea operatoruIui есопоmiс
Вчпа ziua, este obligatoriu vizita iп teren?Expunerea succinta а ýolicitarii de clariricare
ВЙ' ziч;.]пп sсоЙЬЪЬоrаril ofertei рпtrч participare la
procadura de atribuire а contractului de achizitie рчЫiсЁ de lчсrёri,

autoritatea contractanta рrорчпе operatorilor economici sё viziteze
amplasamentul obiectului. Aceasta сеriпtа este cu scop de
recomandare. Е de dоrit sa vizitati amplasamentul obiectului

Ехрчпеrеа succinti а rёsрчпsчlчi

1

ach izitii@u rqепtа, md

вuпuri п sеrчiсii п Lucriri п

3. Сlаrifiсёri
Data sоliсitЁrii сlаrifiсЁrilоr



репtrч а intocmi mai exact oferta.

Data transmitorii 5 sept 2022, 10:00

Rezumatul modifi сёrilоr

Publicate iп ВАР l аltб mijloaco dB iпfоrmаrе rdupa caz) [lndicati sursa utilizatё si data рuЬliсёii]
Тоrmеп.limiti de dорчпвrв 9i doschidBro а ofertelor prelungit !ndicati пumёrul de zile]

4. Modificiri in docu а de atribuire: Se va соm leta iп саzчl iп care ач fost о te mоdifiсiri

5. Pini la termenu|-|imiti data 27.09 ora 09:00 ач us oferta 2 doi ofertan

б. lnformalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de catre

Nr. Dепчmiгеа ореrаtогчlчi есопоmiс Asociatii/
adminlstratorii

1 Тесhпо Test SRL 1003600030906 Burdila Gheorghe

1010600001209 SсеrЬiпа Апgеlа2 Eurostil Conshuct SRL

о ratorii economici:
Dепчmirеа operatorului есопоmiс

Eurostil
Construct SRL

х х х х х хDenumire
document

Тесhпо Test
SRL

Documentele се constituie ofeЁa
(Se уа сопsmла рпh: prezentat, перrеzепtаt, пU соrеsрuпdе)

д х х х х хDeclaralie ргiчiпd
valabilitatea ofertei
(апеха пr.8 din
DS)

ргеzепtаl prezentat

х х х х х хРrорUпеrеа
tehnica

рrеzепtаt ргеzепtаt

х хprezentat х х I дРrорUпеrеа
fiпапсiаrа

ргеzепtаt

prezentat х х х I х хGаrапtiа репtru
о|fеftё 1% din
valoarea ofeftBi
tёЁ тVд,

pгezentat

х х х х хprezentat prezentat хDUAE

Documente de calificare
Se va сопsmпа рпh: prezenlat, перrеzепtаt, лч corespuлde

х I I хDесlаrа|iе рriчiпd
ехреriепtа similara
(апеха пг, 12)

prezentat prczentat х

plezental I х д д х дDесlагаlrе privind

lista principalelor

luсrёri executate in
ultjmul ап de
activitate (апеха
пr, 13)

prezentat

Declaratie privind

dоtёrilе specifice,
utilajul gi

echipamentUl
песеsаr репtrч
iпdерliпГеа
corespunzatoare а
cont actului (апеха
пr. 14)

prezentat ргеzепtаt х х д д х I

ргеzепtаt х х х х хDeclaratie privind

реrsопаIuldе
specialitate рrорUS

репtru
imрlеmепtаrеа
contractului (апеха

2

lDN0

х

рrеzепlаt д



пr. 15)

Aviz репtU
partlcipaгe lа
licitatiile publice de
luсrёri din
domeniul
construcljilor ýi
iпstаlа!ilоr (апеха

пr.22)

рrеzепtаt ргеzепtаt I х I I х х

certificat de
inregistrare а
Tntreprinderii /
ЕхtгаS din rфistrul
de stat al

реrSоапеlоr
juridice

prezentat plezentat х х д х х

certificate de
calitate аlе

рriпсiраlеlог
materiale utilizate

prezentat рrеzепlаl х I I х х I

capacitatea
tehnico
profeSionala

prezentat рrеzепtаt х х х х х

(lnformalra privind denUmirea documentelor prezentate se va indica iп сопfогmitаtе cu cerintele din documentalia de atribuire, se va сопsеmпа

рriп: (+) iп cazul рrеzепЁrii sau (-} in cazul перrеzепtагii)

7. lnformalia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerintele solicitate:

Dепчmirеа lotului
Denumirea operatorului

есопоmiс

Pre{ul ofertei
(fara TVA)-

Cantitate 9i
unitate de
mЁвчrЁ

Corespunderea
cu сеriпtеlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа cu
зрес|fiсаtiilе

tehnice
1.Lчсrёri de
аlimепtаге cu епеrgiе
olectrica

Techno Test SRL 2 098 620,32
1 lot.

+ +

Eurostil Construct SRL + +

'iп cazul utilizarii licitatiei еlесtrопiсе se va indica prepl ofertei fiпаlе (lnformalia privind (corespunderea cU cerinlele de саlifiсаrе) ýi
кСоrеsрчпdеrеа cu specificaliile tehnice} se va сопsеmпа prin: (+} iп cazul соrеsрUпdеrii ýi рriп (-} iп cazul песоrеsрUпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritati sau confirmarea чпоr date privind corespunderea ofertei cu сеriп!еlе
stabilite iп documenta de atribuire inc ustificarea ului апоrmаl de s-a solicitat:l.

9. Ofertan l rеs i/descalifica

10. Modalitatea de ечаlчаrе:

Operatorul осопоmiс lnforma!ia sоliсitаtЁ Rezmatul risрчпзчlчi operatorului
есопоmiс

03.10,2022 Тесhпо Test SRL 1.Juýtificarea pretului
anormal de scazut.

lnformatia solicitata а fost рrеzепtаtЁ in
termen,

Motivul respingerii/doscalificariiDепчmirеа operatorului есопоmiс

репtrч fiecare lot о препtru mai multe loturi cumulate репtrч toate loturile п
iofertant:Alte limitаri rivind пчmёrчl de loturi саrе fi atribuite acelu

Justificarea deciziei de а пU atribui contгactul ре lоtчгi

3

I

х

2 586 533,r3

Data sоliсitЁrii



11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

costul cel mai scazut tr

р чl cel mai scizut в cel mai Ьчп rароrt cal]tate-prel !
cel mai Ьuп rа caltate-cost в

п cazul in care iп cadrul procedurii de atribuire Sunt applicate mai multe сгitегii de aГibuire, se,,/ог indica totate criteriile de аtriЬUirе applicate ýi
denUmirea lоtuгilоr аfегепtе)

12. lnformatia privind factorii de ечаlчаrе aplicali: (Se va complete p/u loturile care ач fost atribuite in baza
criteriilor: cel mai Ьчп ra rt calitate- sau cel mai Ьчп ra ort calitate-cost

Eactorll dB avaluarr vаlоавs diп orortil РчпсИjU l са lсч lat

Dепumirеа ореrаtоrului economic 1 Total

Dепumirе factorul п

TotalDепUmiгеа о еrаtоrului есопоmiс n

13. Rеечаlчаrеаоfеrtеlоr: Se va соm eta in cazu| iп care ач fоst rеечаlчаtе rе

|4. iп чrmа ехаmiпiгii, evaluirii gi соmраririi ofertelor depuse iп саdrчl procedurii de atribuire s-a decis:

Motivul reevaluЁrii ofertelor
llilodif iсiri|о operate

Аtriьчirеа contractului de ас lizitie uьliсё / acordului-cadru

2 098 620,32

Апчlаrеа procedurii de achizilie publicЁ: iп temeiul аrt.71 alin.(J lit.J Аrgчmепtаrе

Dепчmirеа lotuIui Dэпчmirеа
operatorului
есопоmlс

Cantitate gi
unitate de mаsчrа

Рrеtчl total
(firё TVA)

РЦчl total
(iпсlчsiч TVA)

1.Lucriri de
аlimепtаrе сч

energie еlесtгiсi

Techno Test SRL ,l lot 2 098 620,32 2 518 344,38

тотд 2 098 620,32 2 518 3/и,38

opOratorgconomE Nrлrt! lвп!mltоrll Modalitatoa

Techno Теst SRL
Eurostil Сопзtгчсt SRL

15.1nformarea atorilor economici des rе deciziile rч ului de lчсrч пtrч achizi ll:

(lпfоrпаrcа operatorilor есопоmiсi implica|iin рюсеdurc de atibuire despre deciziile grupului cle lucru p/u achizi|ii se realizeazё iп conforпitate сч
prevedeile ar1,31 alLeg 131 diп 03,07.2015 рiviпd achizфile publice)

1б. Termenul de asteptare репtrч incheierea contractului:
cazul iп саЕ valoalеa estimaй а contaactu]ui eýte mai miф deфl

udle prcvazute la ad,2 alin,(3) Lфеа пr,131 din 0З.07,2015 privind

lce

cazu|]'n cale чаlоава estjmatё а contractului este egala sau mai mаrе
ефt ргаg Urile prevбzute la ad,2 alin.(3) Lфеа пr.1 31 din 03,07,2015
.ivind аф ile Ublice

(S9lecta|i tеrпапul de аýФtаrе respectat, calcularea tеrmепеlоr рrеvёzutе de Legea пr.lЗ1 din 03,07.2015 pivind achй|iile publice, incl, а
lеrmепеlоl de aýteptalэ, se еfес'Uеаzё солfоrm prevedeilor T|TLULU\ lV Сар1 (Саlсulаrеа temenului) din codul civil al Republicii моldоvа)

П 1'l zile in cazul пеtrапsmitегii сlmuпiфrii prin mijloace electronice ýi/sau fax

П 16 zile iп cazul netlansmiterii comunicarii рriп mijloace electronice ýi/sau fax

Е б zile in cazul trапsmitеrii comunicarii au faxппm loace еlесtгопiсе

П '11 ziIe iп cazul transmiterii соmuпiсёгii i/sau faxпп ml lоасе electronice

l7, сопtrасtеlе de achi е incheiate:

4

vr!оаrcr солtrасfulцi

Nr

opantol aconotnlc lnarp.lnd.rrl;
,i Сч c.pibl

lцiоhЬпl
Сц clpital

пmhtосъru'
Сч c.pltal

!traln

}lr. / Dah,cont rýfuiul cod сPv
'ala 

WА сч TvA
тOrmоп do valabilitatg а

contaactulul

1
Tachno Теgt
sRL

Сч capital
autohton 7111 08.11-2022 45311000.0

2 5,18 344,38
з1j22022

2 098 620,"з2

DепUmiге factorul 1 |Ропdеrеа

Ропdеrеа

Denumire factorul 1 |Ропdегеа

Denumire factorul п |Ропdегеа

Prelul unitar
(fаrё ТVА)

Nr, 01-8/1749 din (2В) octombrle 202]2 Е - mail/ SlA RSAP i М-Тепdеr

a



18. lnformalia privind achizilii publice durabile (achizilii чепi) (rчЬriса dati sе completeaza doar iп cazu| in
care la procedura de achizilie рчЬliсё au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a incheiat contracucontracte

репtrч loUloturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost apiicate critorii pentru achizitii publica durabile (achizitii vozi)? (DNNU)

vаlоаrеа de achizilie cu TvA din contracU contracte а lotului/loturilor

репtrч саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indica,ti suma cu ТVД)

Соdчl CPV al lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterll de
durabilitate:

Сritеriчl de аtriЬчirе репtru |otul/loturile pantru саrе au foBt aplicate
criterii de durabilitale:

Pre|ul cel mai sсёzчt п
costulcel mai scЁzut п
Cel mai Ьчп rарrt calitate-pret п
Cel mai Ьчп rарrt calitate{ost tr

Рriп prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru declard сё tеrmепul de аgfФfаrе репtru icheiaraa
contractuluilcontractelor indicate а fosf terspecfaf (ехсерtбпd cazuile prevdzute de art.32 аliп.(3) al Legii пr.131

diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum $ сё iп cazul depunBrii contesta|iilor, acesfea au fos'
ехаmiлаfе 9i sо/ч!iолаtе.

Рriп prezenta dare de sеалi, grupul de lucru репtru achizilii сопlirmё coractitrdinea dеsfёуrёii proceduii de
achizilie, fapt рвпtrч care роаПе rёsрuпdеrе сопfоrm pravederilor legale iп vigoare,

Mihail Сiосапч
(Numе, Рrепumе) а

с S

о

b,I

1

5

Сопdчсаtоrчl grupului de lucru репtrч achizi!ii:















Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 
Nr. 4  din 08.11.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria or. Fălești 
Localitate Or. Fălești 
IDNO 1007601002094 
Adresa Or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 

73 
Număr de telefon 259-22640 
Număr de fax --- 
E-mail oficial primaria@falesti.md 
Adresa de internet www.falesti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Elena Cebotariov, tel 067566168 
ecebotariov@falesti.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  1547387,41 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656504402489 
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656504402489?tab=bids  

Data publicării anunțului de participare 29.06.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

--- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      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 70%; □Buget CNAM; 
□Buget CNAS; □Surse externe; Buget 
local 30% 

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

Nr. 1 din 28.07.2022 

Denumirea operatorului economic SRL Proaspat Prod 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 144 

Data: 09.08.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 152478,60 

Inclusiv TVA: 182981,00 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

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

Majorarea valorii contractului  □ 

mailto:primaria@falesti.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656504402489?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656504402489?tab=bids


2 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic p.12.2 al contractului nr. 144/09.08.2022 
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora] 

Alte informații relevante --- 

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

Se micșorează valoarea contractului nr. 144 din 09.08.2022 încheiat cu  SRL Proaspat Prodd 
pentru achiziționarea produselor alimentare pentru simestrul II anului 2022 pentru instituții de educație 
timpuriedin or. Fălești, de la 182981,00 (una suta optzeci două mii nouă sute optzeci unu) lei cu 
20398,00 (douăzeci mii trei sute nouăzeci opt) lei. Valoarea contractului după modificare va fi 
162583,00 (una suta șaizeci două mii cinci sute optzeci trei) lei, anume: 

Denumurea 
cistigatorului  

Pozitia denumirea 
marfii 

Unitatea 
de  
masura 

Cantitatea 
Micșorată 

Pret fara 
TVA 

preț cu 
TVA 

Suma 
fara 
TVA 

Suma cu  
TVA 

procedurii de 
achizitii   
SRL Proaspad 
Prod 

Piept de găină  
kg 235 

 
72,33 

 
86,80 16997,55 20398,00 

TOTAL suma 
micșorată           16997,55 20398,00 

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

La procurarea produselor alimentare pentru simestrul II al anului 2022 au fost calculare cantități 
necesare luând în calcul fregvența de 100% a copiilor în instituții preșcolare. Însă pe parcursul 
perioadei frecvența reală a copiilor a este de 70%, ceea ce duce la micșorarea consumului de produse 
alimentare. Luând în considerație marorările prețurilor la energie electrică și gaze naturale se decide de 
a redirecționa în acest sent sumele nefolosite și care nu vor fi folosiți pe parcursul perioadei de 
gestiune.  

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.144 din 
09.08.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului. 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL Proaspat Prod autohton 1 08.11.2022 -16997,55 -20398,00 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



DARE DE SEAMĂ 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru

Model - tip

Nr. 08 din 01 ноября 2022 года

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примария г. Вулканешты
Localitate УТА Гагаузия г. Вулканешты
IDNO 10107601004353
Adresa ул. Ленина,75
Număr de telefon 029320332
Număr de fax 029321880
E-mail oficial primaria vulcanesti@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Гайдаржи Иван 029320332, 

primaria vulcanesti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

Obiectul achiziției Закупка продуктов питания на май, июнь 
2022 года для подведомственных 
учреждений примарии г. Вулканешты.

Cod CPV 15800000-6 - Diverse produse alimentare
Valoarea estimată a achiziției 567818,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: №21053108
Link-ul: ocds-b3wdpl -MD-1647006380255

Data publicării anunțului de participare 11.03.2022 год
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □ Da□

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

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

31 марта 2022 года

Denumirea operatorului economic SRL Slavena Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru 55

11.04.2022 год
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 369204,45

Inclusiv TVA: 441111,10
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022 ______________

mailto:vulcanesti@mail.ru
mailto:vulcanesti@mail.ru
http://www.mtender.gov.md


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

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

Temeiul juridic Закон о государственных закупках №131/2015, 
ст.76 п.7 под.2 абзац а).

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al 
contractului de achiziții publice/acordului-cadru]

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

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora]

Alte informații relevante

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

Примария г. Вулканешты провела закупку продуктов питания на май, июнь 2022 года 
для подведомственных учреждений на сумму 441111,10 леев в т.ч. НДС. В связи с 
проведением текущего ремонта в детских садах в июне 2022 году, продукты питания 
небыли использованы в полном объеме, договор следует уменьшить на сумму 64757,88 
леев в т.ч. НДС.
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
В связи с проведением текущего ремонта в детских садах в июне 2022 году.

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.08 din 
01.11.2022 г a fost încheiat acordul adițional privind уменьшение на сумму 64757,88 леев.

Conducătorul grupului de lucru:

Denumire operator Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz)
economic Fără TVA Inclusiv TVA

SRL Slavena Lux 8 01.11.2022 год 313627,68 376353,22

Онофрей P.

L.Ș.
(Nume, Prenume) (Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: тип. 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: тип. 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

2
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Model - tip

DARE DE SВАМД
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice/acordului-cad rч

Nr. 11 din 10 noiembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantf,:

П. I)ate сч рriчirе la procedura de achizitie:

Ш. Date сч privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Dепчmirеа auto ritй{ii contractante Centrul de plasament tеmроrаr pentru copii
cu dizabilitati muп.оrhеi

Localitate mun.Orhei

IDNo l 008606006 1 64

Adresa mun.Orhei, str. V. Сuрсеа 4

Numir de telefon 02з 5 -2881 l . 023 5-28873

Nцmir de fax
E-mail oficial cp.orhei@anas.md

Аdrеsа de internet
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Тсасепсо Ziпaida, internat-orhei2@mail. гu

Tipul рrосеdчrii de achizifie Licitatie Deschisa v

Obiectul achizi{iei ргоdusе аlimепtаrе

Cod СРY 1 5800000-6

Yаlоаrеа estimati а achizi{iei l l77 815,00

N. ýt link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul

р or l alului guу еrпаmе пt al www. m t е пd е r. go ч. md )

Nr: tlсris-lэ j lr: d р ] М ll_ l б j j (l1 ].l r{)"}-1]

Link:
https ://achiziti i.md/ro/publ iсltепdеr/2 \ 057 268 l

Data publicirii апчпtчlчi de participare 21 mat2022

Data (datele) 9i referinla (rеfеriп{еlе) public5rilor
anterioare in Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй апчп{чl
respectiv (duрd caz)

nu

Tipul сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri v

Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la чп proiect

si/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale UпiЩ
Nuv

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat v

Data deciziei de atribuire а contractului de achizi{ie/ acordului-
саdrч

24 iuпiе 2022

Dепчmirеа ореrаtогчlчi есопоmiс ,,Delmix Рrim.. SRL
Nr. Ei data сопtrасtчlчi de achizilie/acordului-cadru Nr: 77

Data: 07 iulie 2022

Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-cadru Fёrб ТVА: 9'1993,40

Inclusiv TVA: l 17592,09

теrmеп de valabilitate li 3l decembrie 2022

Теrmеп de executie 3l dесеmЬгiе 2022



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

Tipul mоdifiсйrilоr Мiс9оrаrеа valori i contractului
Маjоrаrеа valorii contractului

п
п

Temeiul iuridic LEG 13I
Сrеqtеrеа рrе{ulчi in urmа rnodiflcilrii (dupd
caz)
Modificarea апtеriоаri а сопtrасtчlчi de
achizitii рчЬliсе/асоrdчlчi-саdrч (duрй caz)
Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dчрi modificare:
(Se vor iпdica natura qi amploarea lucrdrilor, паturа ;i caпtitatea sau valoarea Ьuпurilоr, паturа ;i amploarea
serviciilor),
In urmа procedurii de tip LD cu nr. : 11*i!r_!:..]tilp. ] _,\.l])_ !{l.t.111,,17.i5$]' din ...27 " mai 2022 privind
achizitionarea ,,Produse alimentare pentru lunile iulie-septembrie апul' 2022" сопfоrm Deciziei de
atribuire пr. 8 din,,24 ,,iunie 2022 аu fost incheiate contractele:

*Сu пr.77 din "07" iulie 2022 cu,,Delmix Prim" SRL in чаlоаrе totali de l|7592109lei (inclusiv
TVA), la data 13.10.2022 а parvenit uп demers сч пr. l|0l2022 din partea operatorului
economic Delmix Prim" SRL prin саrе solicitй rezolu{iunea poziliei ,,Zаhбr,, din contractul sus
men{ionat, din motivul mаjоrйrii йrа precedent la toate produsele alimentare de la 25О^ -100Оh,
grupul de lucru а decis micgorarea cantitatii la pozilia:

,,zаhбr" cu 57 kg in valoare de l 047,66lei (inclusiv TVA)
,,peltea" cu 100 kg in valoare de 4862,00 lei (inclusiv TVA)

Astfel valoarea fiпаlй а contractului duрй micgorare constituie 1 l l682,43 lei (inclusiv ТVА)

VI. Descrierea circumstan{elor саrе аu frcut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modificdrii сопtrасtului de achizi|ie/acordului-cadru)
Din motivul din motivul majorёrii йrй precedent la toate produsele alimentare de la25o/o -100%,
grupul de lucru а decis modificarea cantitalilor la poziliile mai sus menlionate.

VII. Rezultatele examinirii :

in baza deciziei gгupului de lucru de
din ..07 " iulie 2022 а fost incheiat
dupa cum urTneaza:

modificare а contractului de achizi{ielacordului-cadru пr. 77,
acordul adilional privind mоdifiсаrеа valorilor сопtrасtеlоr

Dепчmirе ореrаtоr
economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
ачtоhtоп/
Сч capital

mixt/asociere/
сч caoital striiп

Nr. qi data acordului
adi{ional

Vаlоаrеа modifi сirilоr (duрй
caz)

Firй ТVА Inclusiv ТVА

,,Delmix Prim" SRL Cu capital
autohton

1 10.11.2022 923l|,26 мiсsоrаrе
l11б82,43

'ice: muп. Сhisiпdu, sos. Hiпcesti, 53; lel.: 022-820-703;fcх: 022-820-728;
.gov.md; www.leпder.gov.md ,

И репtru Soluyioпarea Coпtesta|iilor: muп. Qhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfапt, l24 et, 4; tel.:022-820-
-820-65 ] ; e-mail: сопtеstаtii@апsс.md; учw.дпsс.md

grчрчlчi de lчсrч:



DAIIE DIi SII,AMA
yrriviltd rnotliticareir corrtractului

de achizi(ii publicc/acortlulu i-cittl ru

51. _ _ltl_.-._ clirr __ _ I Q rrqicLuUiq 20ll_

Dntc cu privil'e la autorilrtea corrtractanlr':

Date cu privire la procedura dc itchizi{ie:

I)a{c cu privirc la contr:rctul dc nchizi(ic/itcortlttl-carl rtt;

Ir.

Dcn u mircu autoritltii contractante Consiliirl raional F loresti
Locrtlitnte 5000. llcprrblica Moldova, l;lore5ti.

or.Florecti. bcl.Victoliei nr.2
IDNO r00760t010416
Atlresa or.[rloresti. bd.Victorrei rrr.2

Nunriir dc tclelbn 025020254
Numirr dc fax 025024 1 07

Il'nrnil olicial _corrsi I i rr I ll'rli yitlro() conl
Arllest cle internet floresti. rnd

I)cl'r;oln:r tlc contnct
( t r t t t t t c, l)rcn.u mc, t cl efbtt, e-muil)

ii'1,'iitt,,i l, 1.,,,'

'['ipul procetlurii de nchizific Ccrclea of-crtelor clc prc!rrri X
l.icitrrtic clcschisii r: Altele: I hrtlic'util

Obicctul trchizifiei r\chiz-iliorrarcl plocluselor' lletroliere pentrtr artLrl

t0: l
Cod CPV 09 I 30000-9
\/llo:i rcil cstinritt:"r a achizitici 2t) l20i lci
Ni'. si linl<-ul procedurii (se vo inclicu clin cuclrul

1 
t t ; t t t t l t t l t t i g u v e t' n ct n rc tl l u l \:'!vtr. u t l e-ryLc1,gtl:l truL)

N 
1 
: 9c_q!5;!-rr1'c!p,! -,N.1 I )- I ql e.! j7 ejl 97? _

l.inli-rrl:

l1t 119:/ra9_! lzit ii . nrcl/r'ri/pub Iic/tcnc!c112 104 8"17 5 t

I)rr t tl t)u blicil l'ii a n untului clc particiDare Data pLrblicrrii : I 0. I 2.2021

:.riiirr (rllrtelc) si ret-crinfa (rcl'erinlelc) publicirilor
rrrr( ,r'ioru'e in .lur"n:rlul Olicinl al L.lniunii [)uropcltc

1ir ir i:rrl proirctul (proicctele) l:r care se rcl'crri lrtun{ul
i'(' rI;( i'ti\/ ( Jttltir t t|::')

'l'i p Lrl corr t ractul ui clc achizi{ie/acord ului-cad ru IlLrnrrli X Servicii .r I.ttcr'.iri l.L

i.ltriiIi'rrctrri rlc rrchizi{ic/acordul-catlru sc rcl'crti ll ult

i;r'oicrt si/sau tlrogt'nrn linnn{at tlirt lirn<luri akt
t. .ri,r,rii l'.rrlo;lt'rrt'

NLr X Da Lr

Sursrr de linan{are Ilugct clc stat X - IlLrgct C'I.JA\{ , r

llrr!.ct CN,\S r Sttrse'c.\1cn)c )

r\ltc srrrse : fittditrlil
i):,r.i tlccizici tic rttl'ibuirc a contt'actului tlc achizi{ic/
lrt'r; r'ti ttl rt i-clrtl t'tt

21.12.2022

l )|i, u rn; r('lr opcratot'ului ccottomic SRl, Itkoil Aloklowr

',,'. si rlatir contrirctului tlc acltizi{ielacoldului-cadru \1: (l:
I )rrrrr: (tl ()l l()l.l

\' rr I r rri,.ell co nt nrctul ui cle achizitie/acord ultri-cad ru

't .',',i,.i, it.-,',t,, iiiiit,t"

ljaLir-l V.\:181-ullt lei - ]

lrqr;l1i;'iya1ij210:.cq rri_ _ ---_____ 
l

I?_1,1_?.?\)?? ____ l

'l'cr',rr crr tlc excctt( ie 31.12.2022

I.



TV. Datc cu 1ll'ivirc la rnotlilicrrilc neccslt'c it l'i cl'ccturtle :

Tipul modific:irilor

Mod i llclLrca tcl'nrcnL

prc st u rc

rlLri de cxectrtare/ livrare/

Moditjcalc-a lcrnrc'rttrlrri clc vlrlabil itatc' l
RezcI icrcir contractuIui

'l'e nreiul juridic

Crestcreu prctului in urnra rnodilicririi /2/zrpr7

Nlotlifical'ca rruterioarl a contrtctului de
rrc lr iz-i ti i ;rrr blice/aco rd ul u i-cad r u (du p d c cr z,

;\itc i nIbrntitfii relevante

\'. l)cscrrierea achiziliei inaintc qi tlrrpi tnotlilictt'c:

,'r't i, i il, tt')

_ __Se*u:ic:sercAz0--yalq4lga-u{ialri-a--qe-UIdtlulut-.ti-t 02- clin 0i-'Q I .?Q]l-prtyud achizititlpr qq

nr,,r ltrsclr]r-pqqqg!!91e c"u-ZQgQalgiyrlsalge f rlUE-A-c-o-r"rLry]9lULU-L-1Utd-e1-c'2(t9.3-q=f--6! !c-r-dUr lrg[y-q!qL1
i ,' ,.,iliq:i_r!1q r'-ci,1qse.!141giulllll!-tll-llc!)lfql-lLq lrllrltrc,ialri.

V L I)cso'ieren r:ircunrstan{elor carc nu liicut ncccsilri-t rttotlificat'ctt:
i.\;.",,ot'irttlic'ct ttrr;titcle,,'trt'gr.tntcnlele ntodi/icdrii c'rttrlrctc:ttrlrti dc ctc'lti:i1i<tt'ttt:ttt'tlulrri't'trilt'rr)

!L(: rrtr-c-gq'eaaa-ydl-aale-a-ll1[iald a-la]-rila9ll'iltLl nrtQ?-djrt 0i.01-l(l?2 prir:itrs!-jt-cluzilr,trrlitr-qil

s i n r s r r f l c' i cl t t g 
l -a! !ulE- l-r n alg r uqlle rl L&lit -c!11c 1'l t-q lin ritl c l-tl t' rj

in l,lza clccizici gnrpulrri de lucru cle rnocl illcare a conlractultri clc uclriziliciitcorclttltti-cadrtr rtr. ()? tiirr

0l()1r022 alostincheiatacorclul acli[iorral ltrivincl _N'licqot'arr:itt.itlotiiuotrlractttltti rlr.0]clirl 0l.0l-l0ll
,-;- _

V:tlort rca nrotlilicri rilo r (cltrpi

M icSorat'ca t'lt l,rli i

Ml jolitrr.'a r ltlt,r'ii c

contractrr Irri X
ontractrrltri l

I)ilunrirc opcl'ator'
econornic

ntreprindcrea:
Cu capitul
autolttou/
Cu cnpital

mlxt/asocicre/
Cu catlital stritin

Nr. qi data acordului
aclilion:tl

c'<17.

Firrri TVA Iuclusiv'IVr\

22;1494.61 i6%fi30 -S}TI, cr-r capital strf,in 0211 il ii.iit22 l

_\llq!!qte _*__t_

gl'rrprrlui tlc lucru:

llx

llii l'trhlic'e; mun. Chi.yinirn,.ltn. Hirtt'tuli, iJ, tal.. 022-,\l()'"0-l lLrx ()"ll-,\',)0'

i ; t t. I c n L I c r'. go i . lrt c/, t t.'tt.'t t'. I e n t I a r. gr tt'. nt tl
Itt'ntitr ,\!trtronali pat/t'u,\olrtlictnctreu ('onta.sloliilor; ntLttt. L'lri.litttirr, l:1. 'ltelutt t'cl ,\l,rrc Yi

ii-:.' /,r,r. 0)2-,\2()-6.j l; e-rnuil; L'otlle.\laliit(t'.clnsc'.rttd; \t'\t'\1' dtl\t: t11tl

"-1,y,

.\ltirrt l2-l ar. .l: rcl. 0)) ,\2t)'

: iii" L,e[ea l:t-privind
_l

-t
I

_l



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achrzilli publice

de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 11 din 10 noiembrie 2022

E
tr

n

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Directia Generald EducalieDenumirea autoriti{ii contractante
or.OrheiLocalitate
101 5601 000293
Orhei,bd.M. Eminescu, nr2
0235121-707Num[r de telefon
0235122-612NumIr de fax

E-mail oficial
Osorltei@em ail.com/galinagorgos90@gmai l' com

Adresa de intefnet
Gorgos Galina, 079106889ffi (nume, prenume, telefon,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate @de prefuri rlicitalie deschisd

n Alfele' l-Indicotil

Nr:j

Combustibil Pentru anul423

il-,{,'ro do onhizifie renetati (dund caz)

Tipul obiectului contractului de 
^chizltie/

acordului-cadrq
Obiectul achizitiei
Cod CPV 09100000-0

Expunerea motivului/temeiului privind-

alegerea procedurii de- atribuire (in cazul

opi"drti altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
ffiire (seva indica din cadrul.

portalului guvernamental'@
Nr nndc hl{wcln1 -MlU-1 bti i JU / }V{-,3Jc

L*k*tt https://mtender.gov.md/tendersiocds-
b3wdp 1 -MD -l 667 307 5 90 5 3 2?tab:con

Data oublicdrii:0 1 .l 1.2022

""hi'rni mrl: n e-licitatie.md: n vptender'mdPlatforma de achizilii publice utilizati
Da nNu

Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autoritlfii contractante
t-itrt<-ul catre planul de achizilii publice publicat:

htto ://dits.hellper.net/
Data:Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupa caz)
Link-ul:-Acbrd{adru-nsistem dinamic de achizilie

rLicitatie electronicd nCat@Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

;B"s.t d. tt.t rBuget CNAM; nBuget CNAS;
.,S''i. exteme: HAtte surse: fBuset locaUSursa de finan{are

Valoarea estimatl (lei, /drd TVA) 798000.00

I



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: !

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

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au fost operate modificdri)

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare
Exnunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

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

[Indicatri sursq utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limitl de depunefe qi deschidere a

ofertelor prelunsit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

5. Pflni la termenul-limiti (data 09 noiembrie 2022, ora L0:00), au depus oferta 1 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iV
administratorii

1. ICS LUKOIL-Moldova SRL I 002600005 897 Simonov Dumitru

Denumire docrnnent
Denumirea operatorului economic"lcs 

LUKOTL-
Moldova SRL

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

Propunerea tehnicd orezentat
Proounerea financiari orezental
DUAE Drezenlat

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

Cerere de participare Drezentat

Certificat de

inresistrare/extras
prezentat

Licentd in domeniu Dtezentat
Certifi cat privind lipsa
sau existenta
restantelor fala de

bugeful public
nalional (eliberat de
FISC).

ptezentat

Certificat de

conformitate sau alt
certificat ce confirmd

prezental



calitatea produselor
oetroliere oferite
DECLARATIA
privind confirmarea
identit6!ii
benefi ciarilor efectivi
$l nelncaorarea
acestora in situalia
condamndrii pentru
participarea la
activitati ale unei
organizalii sau grupdri
criminale, pentru
corupfie, fraudd gi/sau

sodlare de bani

prezentat

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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lffirmayia privind-"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficayiile
tehnice" , se va consemna prin: ,,t " in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scdzut) s-

a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsur[

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice

Motorini ICS LUKOIL.
Moldova SRL

757620.00 32400.00 litri + +

Benzinl 3724s.00 1800.00 litri

Data
solicitirii

0peratorul economic Informa{ia solicitati Rezumatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertan{ii respinEi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cIrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limitiri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Indica[iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe lofuri:

11. Criteriul de atribuire aplicat:



Preful cel mai scdzut fi
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examin[ri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art.7I ahn. lit

Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorulul

economlc

Cantitate pi

unitate de
masura

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Motorind ICS LUKOIL-
Moldova
SRL

32400.00 litri 28,06 757620,00 909144.00
Benzinl 1800,00 litri 24,83 37245,00 44694,00

Total 794865.00 953838"00

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

Denurnirea operatorului
economrc

Data tiansmitefii Modalitatea de transmitere

ICS LUKOIL-Moldova SRL l0 noiembrie 202L e-mail

4



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

lucru pentru achiziyii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achizi[iile publice)

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de aqteptare, se efectueazd in conformitate cu

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

17. Contractul de aihizilie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in

cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mici decAt pragurile prevdnte la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015
priv ind achiziliile publ i ce

J 6 zilein cazul transmiterii comunicdni prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in caztil netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevdzute Ia art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
J 16 zile in cazul netransmiterii comuntcant
orin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului
economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixVaSocie

iel
Cu capital
striin

Numirul
;i data
contractului/
acordului-cadru

Cod CPV Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al
contractuluVacord
ului-cadru

rara
TVA

Inclusiv
TVA

rcs
LUKOIL.
Moldova
SRL

lJ+ 10.11.2022 09 1 00000-0 794865,00 95383 8,00 3r.12.2023

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durablle (achizifii
verzi)?

(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ coltracte a

lotului/loturilor pentru iare au fost aplicate, cf iterii' dC

durabilitate (lei MD):
(indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/lotrililsl pentru Care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuife pentiu lotuVloturile pentru caiC au fost
aplicate ciiterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

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



Prin prex,enta dare de seamd, grupul de lacru declard ,cd termenul de a;teptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectdt (exceptdnd iazurile prevdzute d; A. sz itin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice 1, precum ;i cd in cazul depunerii contestaliilor ;i/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinute Si soluyionite.

Prin pre4enta date de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desJdgurdrii procedarii
de achixilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pievederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

(Nume, Prenume)



DARE DE SЕАIИЛ

de atribuire а contractului de achizilii publice п

l0. р- 2о 22г,rr. /9 ain

l. Date cu privire la autoritatea contractantй:

Agentia Na{ionalб репtru Sйnбtate Prrblicб
mun. Chiginбu
l0l8б0l00002l
str. Gh. Asachi, пr. 67А
(022)574519

www,ansp.md

ceban veaceslav

2. Date сu privire la procedurir tle atrilruire:

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care au fost solicitate clarificdri)

Dепчmirеа autoritйtii contractante

Numйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial
Adrcsa de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

'I'ipul рrосеdчrii de atribuire aplicrrte пСеrеrеа оfеrtеlоr de рrеluri пLiсitа(iе desc
пAltele: flпdicatil

I)rоссdurа de achizitie rереtаti (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdrч

вчпчri п servicii п Luсriri п

Obiectul achizitiei pese de sclrimb репtru utilaiul medical

Cod Сl'V зз l 90000-8

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea рrосеdчrii de аtriЬuirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ului guv е r паm е пt al www. mt е пd е r. g ш, md)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l 65 8409345792
Link-ul :https://achizitii.md/ro/publ icltender/2 l 06Q4t

Data publicirii:2 l .0'7,2022

|)latfbrma de achizitii nulrlice rrtilizatit п achizitii.md; п e-licitatie.rnd; п yptender.rnd

I)rосеdurа а fbst iпсlusй in planul de achizi{ii
pubIice а autoritii{ii contractante

п Da вNч

https ://ansp.md/wp-content/uploads/2022 l 0 1 l Р lanrt
achizitii-2D22.pdf

Апuп{ de inten{ic publicat in ВАР (ctupci caz) Data:
L"K-"l,

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
Иuрd caz)

пАсоrd-саdгu пsistеrп dinarnic de achizitie пl,iсi
electronicб пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе пВчgеt de stat; nBuget CNAM; пBrrget С
пSчгsе ехtеrпе: пАltе surse: flпdicatil

VаIоаrеа estimatй (lei, farci TVA) 2 083 5l3,00

hisi]

60406/

эitаliс

тчлS:

dc-

2) 24 iul
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 1) 24 iul2022, 1 l:12

1l;13



3) 24 iul2022, 11:5'|
4) 25 iul 2022,14:04
5) 28 iul 2022,1З:54
6) 28 iul 2022, |З:56
7) 28 iul 2022, |3:59
8) 29 iul 2022,09:05

Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare J I) PUNCT|JL 7, Declara{ie de neincadrrБlrs,.atuatilb

| се determini excluderea de la рrосеdчrа de atribuire, се

I vin in aplicarea аrt. 18 din Legea пr. lЗ 1 din
l03.07.20l5. Original. Semnat electronic de сбtrе

I 
participant. Fоrmulаrчl З.5dе fapt in documentatia

I standart este FORMULARUL F 3.6 m, care а fost

I modificat iп 2020 APROBAT рriп Ordinul Ministrului
I Fiпапlеlоr пr. l45 din 24 noiembrie 2020

I DECLARATIE privind сопfirmаrеа identitetii

| ЬепеfiсiаriIоr efectivi gi пеiпсаdrаrеа acestora in situalia
| сопdаmпЁrii репtгч participarea la activit5li ale unei

I organizalii sau grчрiri criminale, репtгu corup{ie, fraudй
| gi/sau sрёlаrе de bani.

I Z1 in DUAE oferit de саtrе dv este mentionat :ocds-

I b3wdpl-MD-I658405229З57 ???? dv пu ati indicat

|соrесt in 3 lосruri МТепdеr IDocds-b3wdpl-MD-
l 1658409з45,792

| 1l oocuMENTATIA sTANDARD
I IпtrеЬаrе: In conformitate cu Anexa пr.1 la Ordinul

I ministгului finanlelor пr. l l5 din l5.09.2021 privind

I DOCUMENTATIA STANDARD репtrч rеаIizаrеа

Iachiziliiloг publice de bunuri 9i servicii пu exista

I Fоrmulаrul informativ despre ofertant. : Original.

I Semnat еlесtrопiс de сбtrе participant. Fоrmulаrul 3.7,
| 4) Вuпа ziua.

I iпtrеЬаrе: Va rоg sa incarcati inca о data DUAE, pentru

| .u acesta da еrоаrе la dеsсаrсаrе. Vа multumim
I anticipat!

I Si Va aten[ionёm сй пum6rul indicat: G3900-6З027 se

I rеfеrб la rnodulul LTM pentru coloan6, ci пu la coloana

I 
capilard cu раrаmеtrii indica{i. Din acest motiv, vб

I rчgаm sй сопfiгmаfi сб va fi acceptatД coloana DB-
| 35ms сu paгmaterii 30 m, 0.25 mm, 0.25 pm, standardul
7 inch
6) Rugёm sй indica{i numбrul de producere gi numёrul
de serie а sistemului de рurifiсаrе pentru саrе este
destinat Caltugul de рrеtrаtаrе solicitat, репtru а чё oferi
modelul de саrtuý compatibil cu sistemul dvs. 

l

7) Rugёm sa indicali пumdrul de рrоduсеге 9i пumdrul 
I

de serie а sistemului de рчrifiсаrе репtrч .u.. .rt" 
I

destinat Cartugul de ultrарurifiсаrе solicitat, pentru а v5 
|

оfеri modelul de cartug compatibil cu sistemul dvs. 
l

8) intrebare: dati va rоg rechizite pentru garantie 
IЬапсаrа 
l!-хpunerеаsuссintiаrispunsuluiltliNdoсumentafiаno@

l for-ulu."
l

| 2)Buna ziua,cred сб sa йcut о grе9аlё tеhпiсё,пumЁrul

I este acesta ocds-bЗwdpl-MD-l658 409З4579
| 3) In duae este песgsаr de completat cimpurile dеsрrе

2



ofertan
4) ok
5) se ассерtй DB-35ms cu
0.25 рm, standardul 7 inch

30 rп, 0.25 nlrn.

6) tipul sistemului dерrrrifiсаrеа apei este I]OIlC( )

рчrе,пчmаt catalog-S0l З6990 апul producerii 20 l 3

7) tipul sistemului dерurifiсаrеа apei este BOll('( )

рurе,пчmаt саtаlоg-50lЗ6990 апul рrоduсегii 20l 3

8)ок
1) (25 iul 2022, 08:09
2) (25 iul2022, 07:З2)
З) (25 iul2022,08: l l):
4) (25 iul2022,14:36):
5) (29 iul2022, l3:29):
6) (29 igl2022, l3:4l):
7) 29 iul 2022, \З:4|):
8) (29 iul2022.12:52):

4, Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

[Iпdicali sursa utilizatй;i data publicariiJ

[IпdiсаУi пumdrul de zileJ

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаrе gi aferente DUAE prezentate de
сйtrе ореrаtоrii economici:

I)

,rrrtrl
,zепtа|

Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
inlbrmare (dupa cttz.

Termen-limitir de depunere qi deschiderc а
оfъrtеlоr рrеlч

5. Рiпй la termenul-Iimitй (data 10.08.2022, оrа 15:00), ач depus oferta б ofertan{i:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс IDNo A.*'*.ttt/
administratorii

l Alex Standard SRL 013600018392 Апа Boienco
) Acseal Gaz SRL 0066000224 1 6 CosteI
3. kiгantotli 01 l600001572 Gumionaia Natalia
.l. BloTECHLAB 0046000673 3 0 рislаru Rodica
5. Lоkmеrа 0076000l 1 105 Nicolae
6. GBG-MLD SRL 003600l l7582 тudоr ceaicovschi

I)enunrire
dtlcunrent

Dепumirеа о ttlrului cctlnomic
Alex standard

SRL
Acseal

Gaz SRL
кirапtопi BIoTECtlLAB Loklnera GI]G-м

SRL
Documentele се constituie оfеrtа

(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа tehnicй prezenlat prezeпtat рrеzепtаl рrеZепtаl, рrеzепlаt
Рrорuпеrеа
financiarё

prezeпtal рrеzепtqt prezeпtat prezeпlat prezeпtal prezeпt,

DrеZепl,,DUAE prezeпtat prezeпIat рrеzепtаl рrеzепtаl рrеzепlаl
Garan}ia pentru
оfепа
(duоd caz)

preZeпtat рrеzепlаl prezeпtat рrеzепtаt prezeпtal рrеzепtс

Dосumепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu core uпdе



DUAE рrеzепtаt рrеzепtаt рrеzепtаl prezeпtat prezeпtat prezeпtat
]еrеrе de participare
апеха пr. 7)

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat рrеzепlаt рrеzеп|аt

Specifica{ii tehnice
(апеха пr.22)

рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt рrеzепtаt

Specificalii de рrе1
(апеха пr, 2з)

preZeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt

Gаrап{iа Ьапсаrб

репtru оfеrtё ( l%) din
чаlоаrеа ofertei йrа
тVА

prezeпtat prezeпtat рrеzепlаt prezeпtat prezeпtal рrеzепlаl

Declaratie privind
valabilitatea оfеrtеi

prezeпtat preZentat preZentat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Declara{ie de
lleincadrare in
siatualiile се
dеtеrmiпё excluderea
de Ia рrосеdurа de
atribuire, се vin in
арliсаrеа art. l8 din
Legea пr. l3l din
0з.07.20l 5.

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat preZeпlat

DecIara{te privind
lista principalelor
l iчriri/рrеst5ri
efectuate in ultimii 3

ani de activitate

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

ormularul lntormativ
еsрrе ofertant.

prezeпtat prezeпtat prezentat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

certiticat de еfесtчаrе
sistematici а plalii
impozitelor,
сопtriЬuliilоr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezentat

ceгtiticatuI de
conformitate а

рrоduсёtоrului

prezeпtat preZeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtal prezeпtat

(lп/оrmаliа privind dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
doctlmeпta|ia de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сiiпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu соrеSрuпdесеriп|еlоr ie саlфсаrе))

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:
I)епuпrirеа lotului

l__---
l Lot l.Fisё mobiln
l Lot 2. Рrizi mobilЁ
l-;---- ----*--:i [.ot 3. Ргizё fiхi
1.ot а.РriЯ Г,ха incastrabiH
l l nt ý I\/лtл, оI-л+-iл
|_Lot 5.Моtоr electric
j l-ot 6.Roatё de сurеа

Denumirea
operatorului

economic

Nici о оfеrtА
Nici о оfепД
Nici о oferta
Nici о оfеrtб
Nici о оfеrtА
Nici о оfеrtб
Nici о оfеrtАlT". ?л



Lot 8.Ambreai Nic о оfеrtб
Lot 9.Sераrаtоr de sаrсiпё Nic о oferlA
Lot 0.Releu interm Nic о oferti
Lot 1.Soclu rеlеu Nic о оfепб
Lot 2.Supor1 p/u sigurаt Nic о оfеrtб
Lot 3.Buton сuрегсб rечепirе Nic о оfеrtА
Lot 4. Iпtгеrчреtоr palrcet Nic о оfепб
Lot 5.Саrоtа bimetal Nic о оfеrtб
Lot б,саrоtа bimetal Nici о оfепА
Lot 7.Carota bimetal Nici о оfепА
Lot 8.Iпчеrtоr Nici о оfеrtб
Lot 19.Sчрарй de siguran{б(p/u
autoclave)

Nici о оfеrtб

Lot 20.Robinet % in ambalaj de
consum(p/u autoclave саmеrа de аЬur)

Nici о оfепА

Lot 2l.Gагпiturd (p/u autoclave) Nici о оfеrtб
Lot 22.elemente de iпсбlzirе (TEN)
(р/чДЭ-10)

Nici о ofertб

Lot 23,elemente de ?псбlzirе
(ТЕN)(р/uДЭ-а)

Nici о оfеfiб

Lot 24,elemente de incёlzire (TEN)
(р/чДЭ_25)

Nici о оfеrtб

Lot 25.elemente de incЁlzire (TEN)
(р/uДЭ-25М)

Nici о оfеrti

Lot 26.Izola{ia capacului (p/u autoclav
Mediaclave l0) сu instalare.

Nici о oferlA

Lot 27.Соlоапё de nivel а apei (p/u
autoclav Gс-100-3)

Nici о оfеrtб

+

+

+

Lot 28,Мапоrпеtгu (p/u autoclave) Alex standard
SRL

4 260,00 6 brrc +

Acseal Gaz SRL 7200,00
Lot 29.Ventil (p/u autoclave GP-400) Acseal Gaz SRL з500.00 l buc +

Lot 30.Butelie репtrч gaze соmрrimаtе
50L

Acseal Gaz SRL l3000,00 l buc +

Lot 3l.Portpensetй cu erltili Acsea Gaz SRL 470.00 2 buc + +

Lot 32.РоПрепsеtб cu entila Aosea Gaz SRL 470,00 2 bLrc + +

+

;
+

+

Lot 33.Роrtрепsеtа сч entila Acsea Gaz SRL 470,00 2 Ьuс +

Lot 34.Poftpensetё cu entilб Acsea Gaz SRL 470.00 2 Ьuс +

Lot 35.Porlpensetё cu lentilЁ Acseal Gaz SRL 470,00 2 buc +

Lot 36.Роrtрепsеtй Jumbo cu lentilб Acsea Gaz SRL l2l0,00 2 buc +

Lot 37.Portpensetй Jumbo cu lentilй Acsea Gaz SRL l210.00 2 Ьuс + +

Lot 38.Роrtрепsеtб Jumbo сu lentilб Acsea Gaz SRL l2l 0.00 2 buc + +

Lot 39.Electrozi TIG Acsea Gaz SRL 500,00 0 bLrc + +

-|

+

+

Lot 40.Electrozi TIG Acseal Gaz SRL 600,00 0 buc +

Lot 4l.Electгozi TlG Acseal Gaz SЮ 800,00 0 buc +

Lot 42.Еlесtгоzi TIG Acseal Gaz SRL 900,00 0 Ьuс +

Lot 4З.Еlесtгоzi TIG Acseal Gaz SRL 990.00 6 brrc +

Lot 44.Sprei indicatoг sсчrgеrе Acseal Gaz SRL 900,00 З brrc + +-

Lot 45.Tub sidаrе teflon Acseal Gaz SRL 570.00 l Ьuс + +

Lot 46.Tub gidare izolat Acseal Gaz SRL 350,00 l buc + +

Lot 47.Сопесtаrе rарidй Acseal Gaz SRL 900,00 2 buc + +-

Lot 48.Сопесtаге rарidё Acseal Gaz SRL l800.00 4 Ьuс + +

+

т
Lot 49.Сопесtаrе rарidб Acseal Gaz SRL 440,00 2 Ьuс +

Lot 50.Сопесtаге гарidб Acseal Gaz SRL 440,00 2 Ьuс +

i

-]
]
I

;

i

I

i_]
I

]

_"l



t-ot 5l .Сопесtаrе Acseal Gaz SRL 900.00 2 buc + +

1,ot 52.Сопесtаrе Acseal Gaz SRL 3600,00 8 buc + +

Lot 53.Сопесtаrе rарidй Acseal Gaz SRL 440,00 2 buc + +

Lot 54.Сопесtаrе rарidй Acsea Gaz SRL 900,00 2 bLrc + +

Lot 55.Robinet butelie 25Е Acseal Gaz SRL 2400,00 4 Ьuс + +

.ot 56.Scut 45А Acseal Gaz SRL 2200,00 4 buc + +

[,ot 57.Scut Pt. craituire Acseal Gaz SRL 2200.00 4 buc + +

.ot 58.Сар 45А Acseal Gaz SRL l900.00 2 buc + +

Lot 59.Duzб сrаituirе Acseal Gaz SRL 900,00 3 Ьuс + +

l-ot 60.Electrod Acseal Gaz SRL 1950.00 3 buc + +

Lot б1.Iпеl izolant 45А craituire Acseal Gaz SRL 1950,00 3 buc + +

1,ot 62.Perrset5 дсsеа Gaz SItL ,720,00
4 buc + +

1,ot 63.Pensetб Acseal Gaz SRL 720.00 4 Ьчс + +

1,ot 64.PensetЁ Acseal Gaz SRL 720.00 4 Ьчс + +

1-ot 65.Petlsetй Acseal Gaz SRL 720,00 4 buc + +

[.ot (16.[}aghetб Superlig з08 LS Acseal Gaz SRL l575.00 5 buc + +

1.ot 67.Sirrтб SuperrTig 308 LSI Alex standard
SRL

l600,00 5 buc + +

Acsea Gaz SRL l725.00
t.ot 68.Sirmа MIG ER 4043(дISIS Acsea Gaz SRL 570.00 2 lruc + +

[-ot 69.Siгmа MIG ER 5З56(АLМ Acsea Gaz SRL 570.00 2 Ьuс + +

,ot 70.Ваttеriе
,"t 7lM""d.i"a МL4/ЕR'

Acsea Gaz SRL 24000,00 2 Ьчс + +

Nici о оfепА
[-ot72.Dozimetre individuale (TLD-1 00,
tip 0l l0 Product-TlD CARD-2IC)
репtru sресtrоmеtrчl Harshow-6600

Lokrnera 731 500,0
0

+ +

Lot 73.Саrd Holder de tip: Product -,гYрЕ88хх Lоkmеrа 277000,0
0

500 buc + +

1,ot 74.Quad Driver Rеаr
Placa de control al Radiofrecventei репtru
Cuadrupolului din spate (о3)

Lokmera 96 356,00 1 buc

1.o1 75.Quad Driчеr Front
Placa de control al Radiofrecventei репtru
Cuadrupolului din fata (о1)

Lokmera 96 з56,00 l buc

Lot 76.GS Нуdrоgеп Cell
CeIula de electroliza репtru Gепеrаtоrчl
de hidrosen precision l00cc

Lokmera 80з94,00 l buc

[-ot 77.TOPwave IR Sensor
Sensor lR репtгu mаSurаrеа temperaturii
de miпеrаlizаrе din iпtеriоrul tubului |а
М i пеrаl izatorul TopWave

kirantoni 91 560,00 1 buc + +

Lot 78.Detector Воаrd Specord 200 Plus
(20 l 3)
Placa detectorului la Spectrofotometrul
tJV-Vis Specord 200 Plus

кiгапtопi 27405,00 1 buc + +

Lot 79.Dеutеrium lamp Specord 200 plu
l-arTpa de deuteriu pentru
Spectrofotometrul UV-Vis Specord 200
plus

kirantoni з1 22,1,00 1 buc + +

Lot 80.Pre_treatment set with RO-
mеmЬrапе
Саrtus de рrеtrаtаrе cu osmoza inversa
репtru Воесо Рurе

Lokmera l l020,00 1 buc

l-ot 8l .Ultrарurе water cartridge
Cartus de ultrapurificare cu rasina pentru

Lokmera 1зOз0,00 1 buc



воесо Рurе
Lot 82,Detector Board Specord 200 Plus
(20 l З)Рlаса detectorului
laSpectrofotometrul UV-Vis Specord 200
Plus

kirantoni 27 405,00 l buc + -1-

Lot 8З,Sеriпg6, Shimadzu
AutosemplerAOC-2Oi, 10 pL, PN 221-
346l8

kirarltoni 8l20,00 4 buc

;Lot 84.Cauciuc siliconic Shimadzu Septa,
350С Мах (20 / РК) - пr. catalolg 20l-
3 55 84_00

BIOTECHLAB 790,00 2 set +

кirапtопi 1 l60,00

Lot 85.Inel de саuсiuс O-R[NG, ARM,
4DP3,5 / РК, ASC-6000, пr. catalog 036-
l l201_84

BIOTECHLAB 900.00 З set + +

к гаlltоп l l350,00
Lot 86,Inel de cauciuc O-RING,4D Р5 (5
/ РК), пг. catalog 036-11203-84

кiгаtltопi l з50,00 3 set + +

+

+--

Lot 87.Shimadzu Gas Filter Kit for GC-
ECD

кirапtопi l8250,00 l br-rc

Lot 88.Shimadzu Саrriеr Gas Filter Kit
fог GC-MS

к iгапtоп i l2500,00 1 buc +

Lot 89.Соlоапб DB -35 ms,
30mx0.25mmxO,25pm,Fused Silica, G
з900_6з027

Lokmera l50з4,00 l brrc +

kirantoni 32800,00

+

+

Lot 90.Stогаgе vial kit, 4 mL, l5 х 45
сlеаr vial, |3-425 closed top, РТFЕ lined
stоrаgе sсrеw caps, 100/pk. Vial size: 15

х 45 mm (13-425 сар)

kiгantorri 2700,00 2 set +

Lоkmеrа 2,182,00

Lot 9l.Cap, screw, bIue, PTFE-lined
solid top,100/pk. Сар size: l2 mm 5l8З-
20,15

Loktnera l952,00 2 set +

Lot 92,Filament D ASSY, l Shared Ьу
EI/CIд,lCI, El rереllеr assembly

кiгаtltопi 8840,00 l Ьuс + +

+

+

Lot 93,Capillary assy for nebulizer АА-
7000 cod 206-50230-91 Shimadzu

kirantorri 15000,00 l Ьuс +

Lot 94.Coloana сrоmаtоgrаfiса "DB -
ALCl" 30m, diametrul intern 0,32mm

BIoTEC|-ILAB l4050,00 l buc +

Lokmera l 50з0,00

кirапtопi 39120,00
Lot 95.Single element lamps - Lead (РЬ)
cod 200-З8422-2 1 Slrimadzu

I]Iol-ECHLAB l0950,00 l brrc + +

._
Кiгапtоп l7800,00

Lot 96,Single element lamps -Cadmiu
(Cd) cod 200-З8422-06 Shimadzu

кiгапtопi 20600,00 l buc

Lot 97.Single element lamps -Меrсur
(Нs) cod 200-з8422-28 Shimadzu

kiгarrtorri 2l l50,00 l brrc

Lot 98.Single element lamps - Cromium
(Сr) cod 200-38422-07 Shimadzu

кirапtопi l4500.00 l bLrc + +

+

+

Lot 99,Single element lamps - Fiеr (Fе)
cod 200-38422-10

BIOTECHLAB 9975,00 1 Ьuс +

kiгarltorli l5445,00
Lot 1O0.Single element lamps - Ziпс (Zп)
соd200-З8422-2З

BIOTECHLAB l0 з25,00 l brrc +

к rаrltоп t l5 9l 5,00

Lot l0l .Single element larnps - Соореr
(Cu) cod 200-38422-08

kirantoni lз бl0,00 l brrc + +

Lot l02.Single elernent lamps - As (As)
cod 200-38422-42

kirantoni 30l00,00 l Ьuс

l
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,t
Sh irTadzu/cod 062-6505 5-05

t.ot l04,Absorbtion cell cod 206-77607-
00fоr AAS Shimadzu
i,"t
206_5062 1

00Гоr AAS Shimadzu
Lot l07.Gгарhitе Holder cod 206-50603
00 fоr AAS Shirnadzu
[,ot l08.Tub de scurgere fоr AAS
Shimadzu

cod206-60250-0 l Shirnadzu

Lot l l l.SpliUSplitless Liner pentru GС/
Shirnadzu.

l."W
Special(autosampler fоr АА-7000
Sh irTadzu
[,ot l l3.Plunger Tip, ТЕF025 (Plunger

Lot l l4.Coded HaIIow Cathode lamp
Cadmiu (Cd) fоr AAS Analytik Jena
l.ot l lS.Coded Hallow Cathode lamp
I-ead(Pb) for AAS Analytik Jena
r-o

I.ot l l7.Coded Hallow Cathode lаmр
Сч) for AAS Analytik Jena

Lot l l8.Coded Hallow Cathode lamp

_Zinc(Zn) fоr AAS Analytik Jеца
l,ot l l9.Coded HaIlow Cathode lаmр
S"L.n (S.) for AAS Апаlу
1.ot l2O.Coded Hallow Cathode lamp
Мапgап (Мп) fоr AAS Analytik Jena
Lot l2l ,Coded Hallow Cathode lamp

Ц.1еl,еt (tЧi) Ьr ДДS Дп4ýztik Jena
[-ot l22.Pack of l0 pieces PP-sample
vials, 5 mI
t.оttZзStм
гаtе 4.7 ml/min, completepentru AAS
/-ЕЕпit 700. Analitvk Jena
t-ot l24.Special oil SE 32 (0.5 l

Lot l25.SчЬmiсго filter 0,0l

Lot l27.Set tuburi de grafitZ_standard
platforma репtru AAS ZEEnit 700,
Analityk Jena
Lot l28.Weighing cup (2.5 ml, Set),
P'I'F Е cup fоr Sampleweight 12,5 ml;
suitable fоr РМ 60, PL l00, СХ l00) set

l4 075

Nici о оfеrtб

1425.00

Nici о оfеrtб

kirantoni

кirапtопi 226з,00

3 7590,00

45 486,00

1 7 871,00

21 987,00

kirantoni lб 485,00

l 8 з l2,00

kirantoni

2l 168,00

kirantoni

l2 pieces

BIOTECHLAB l Ьuс + +

kirantorri 20000,00

BIOTECHLAB 1 buc + +

kirarrtoni 2500,00
kirantoni 5000,00 l buc + +

kirantorri 4000,00 l buc + +

BIOTECHLAB l200,00 l buc + +

kirantoni 3000.00
Lоkпlеrа 6875,00 1 buc + +

6900,00

Loknrera 564з.00 1 buc + +

кirапtопi 6900,00

kirantoni 7843,00 l buc

l brrc + +

kirantoni 2 buc + +

kirantoni зб 624,00 2 buc + +

kirantoni l б 485,00 1 buc + +

кiгапtопi З buc + +

kirantoni 1 buc + +

kirantoni l buc + +

l Ьuс + +

kirantoni 1 lэuс + +

3 780,00 2 Ьuс + +

kirantoni 1 Ьuс + +

кirапtопi 7 560.00 4 buc + +

kirantoni 8 400.00 l buc + +

-ot l26,PolysWrene-samole vials. 1.5 ml кirапtопi 4 704.00 2 set + +

kirantoni з9 700,00 l0 buc + +

2з 529,00 З set

8



Lot 129.Rupture disc standard РН 30 and
PL l00, set of 25 pieces, Analityk Jena

kirantoni 25 830,00 l0 set + +

Lot l30.Lid fоr PL l00 made of ТFМ, set
of 5 pieces, Analityk Jena

kirantoni 21 525,00 5 set + +

+Lot l3l.Special lid with integrated TFM
ruрturе disc fоr PL l00, set of5 pcs
Analityk Jena

кiгапtопi 20 475,00 5 set +

Lot l32.Electrozi репtrч mйsчrаrе pH-ul
а mediilor nutritive solide (Flat Bottom
рН Еlесtrоdе ) cornpatibil perrtгu рН-
mеtгu lnolab l

Nici о оfепА

Lot lЗ3.Еlесtrоd сu mеmЬrапё p/u
dеtеrm inarea rr itrati lor

Nici о oferte

Lot 134.Electrod сч p/u determinarea
flчоrulчi

Nici о оfеrtб

Lot l 35.Электрод ионоселективный
ЭЛИС - l2lNO3;

Nici о оfепА

Lot l 36,Electrod ачхiliаr ЭВЛ-lМ3. 1 Nic о ofertA
Lot l37.Electrod din sticlё репtrч
lаЬоrаtоr ЭСЛ-43 -07 репtrч misчrаrеа
рН,

Nici о оfегtб

Lot l З8.Еlесtrоd de рН de lаЬоrаtоr ЭС-
l 060з

Nici о ofertA

Lot 139,Electrod репtrчr рН (ORP);
model: 96l 5, JF l 5,
HoRlBA

Lоktпега 26126,00 2 buc + +

Lot 140.Еlесtгоd de rеfеriпtа AsCl Nic о оfеrtб
Lot 141 .Reductor de acetilenё de tip
Vulcan F l0/200

Nici о ofertA

Lot l42.Сеlulб de conductivitate SК2ЗТ Nic о оfеrtА
Lot l43.Celul5 de conductivitate Nic о оfегtА
Lot 144.PS sample vial 1,5 m[ репtru
AAS ZEEnit 700, Analityk Jena

кiгапtопi 9 408,00 4 set + -1

Lot l 45.Cuvettes-"glass" -l2,5x|2,5x45
ПП,
2 buc/set

BIOTECHLAB 9 380,00 4 set + +

kirantoni lб 296,00

Lot l46.Pipetё ачtоmаtб mопосапаl
volum rеslаЬil:(1 0 -l 00шl)

GBG_MLD
SRL

4 000,00 2 buc + +

Lot l47.Pipetй automati mопосапаl
volum rеslаЬil :( l 0-200шl)

GBG_MLD
SRL

2000.00 l brrc + +

Lot l48.Pipetб automatй mопосапаl
volum reglabil:( l 00- l 000шl)

GBG-MLD
SRL

4000,00 2 buc + +

Lot l49.Pipetб automatб monocanal
volum reglabil :( l 000-5000шl)

Nici о оfеrtб

Lot l50.Pipetб automatб mопосапаl
volum reslabil: (0.5-5 rrl)

GBG-MLD
SRL

4000,00 2 bLrc + +

Lot l5l.Pipetй automat5 mопосапаl
volum геslаЬil:(2-20шl)

Nici о оfегtА

-+-

+

Lot l52,Pipeti automatб mопосапаl
чоlurп rеglаЬil :(5-50pl)

GBG-MLD
SRL

2000,00 l brrc +

Lot 153.Set Quartz window with riпg for
AAS hydride systems HS 55/HS 60

kirantoni l0900,00 l set +

Lot l54,Quartz cell without windows fог
AAS hydride systems HS 55, HS 60

кirапtопi l9500,00 l brrc + +

Lot l55.Сопесtог din сuаr{ silarrizat kirarrtoni з 135,00 l set + -1

l
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еlltгu coIoane crolnatogгafice capilare сu
ianretrul intern 0.10-0.53 rTnl

Lоkпrеrа з 2з7,00

,ot l56.Po|iimid репtгu etangarea
oloarei duрЁ сопесtаrеа cu сопесtоr din
Lrar{ ( l set cu mаsй de la 4 g)

Lоkmега l 696,00 l buc + +

кirапtопi 2090,00

реп
diar
Lot
colr
cLla

* lп c,azul utilizd.rii licitayiei electroпice se vа iпdica pre|ul oferteifiпale
(IпfоrmаУiа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de calificare" qi "Corespuпderea сu specфca|iile
rеhпiсе " , se va сопsеmпа, рriп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,, -" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru eIucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
а solicitat:

Dепumirеа
operatorului

economic
Acseal Gaz SRL

l-оkmеrа SRL

Data
stllicitйrii

Opcrattlrul cconomic I nfornra[ia soI icitatui Rezmatul rispunsului
orreratorului economic

9. Ofertan{ii respinsi/descalifica!i:

N'Iotivul respingcrii/descalificйrii

Рrеquгilе ofertei operatorului economic depigesc ( cu mai mult de ЗOО/о), bugetul autoritatrii
contractante stabilit gi documentat inainte de inilierea procedtrrii de achizilie publicД pentru
urmdtоаrеlе loturi:70, iп temeiul art.7l, alin. 1,lit. d)alLegiinr. l3l din 0З.07.2015
privind achiziliile publice, dep6ge;te cu З0% valoarea estimatй а achiziliei, calculatЁ
сопfоrm рrеzепtеi legi".
Lotul 70. Batterie,2 bucati, чаlоаrеа estimati 13000 lei
SRL Acseal Gaz (cel mai mic рrе!), 24000 lei, оfеrtа operatorului economic
depёqeEte cu 84,б7п valoare estimatй, stabilita 9i documentatё inainte de inilierea
rocedurii de achizitie publica.

Preqrrrile оfеrtеi operatorului economic depi;esc ( cu mai mult de 30ОА), bugetul autoritatii
contractante stabilit 9i documentat inainte de inilierea procedurii de achizilie рuЬliсё pentrtt
urпrйtоаrеlе lоturi:75,76,80,81, iп terneiul art.71, alin. 1, lit. d) al Legiinr. 131 din
0З.07.20 l 5 privind achiziliile publice, depбqegte cu 30% valoarea estimatё а achiziliei,
calcuIath сопfоrm prezentei legi".
Lotul 75. Quad Driчеr Rеаr Placa de control al Radiofrecventei репtru Сuаdruроlului
din spate (Q3) l bucata, чаlоаrеа estirTatй 44500 lei
SRL Lokmera (cel mai mic рrе!), 96З56 lei, оfеrtа орегаtоrului economic depёgegte cu
116,5Уо valoare estimati, stabilitб 9i documentatб inainte de inilierea рrосеdurii de achizilie
publicd.
Lotul 7б. GS Нуdrоgеп Cell, Celula de electroliza репtru Generatorul de hidrogen
Precision 100сс l bucata, чаlоаrеа estimati 45000 lei
SRL Lokmera (cel mai mic рrе{), 80З94 lei, oferta operatorului ecorromic dep69egte cu
7816'И, чаlоаrе estimatё, stabiIitё 9i documentatй inainte de irrilieгea procedurii de achizilie
public6.
Lotul 80. Pre-treatment set with Rо-mеmЬrапе
Cartus de pretratare сч osmoza iпчеrsа репtrч Воесо Рчrе1 bucata, valoarea estimatб
7l 05 lei
SRL Lоkmеrа (cel mai mic рrе{), l1020 lei, оfеrtа operatorului economic depdgegte cu
557о чаlоаrе estimatб, stabilitй 9i documentatё inainte de iпiliеrеа procedurii de achizilie
publica.
Lotul 81. Ultrapure water cartridge, Cartus de ultrapurificare сч rasina pentru Воесо
Рчrе l bucata, чаlоаrеа estimati 8l20 lei,SRL Lokmera (cel mai mic рrе{), l3030 lei,
ofefta ореrаtоrului economic depёqegte cu б0,47о valoare estimath, stabilitй 9i documentatб
inainte de initierea procedurii de achizitie publici.



Preturile oferteioperatorului economic dерёgеsс ( cu mai mult de ЗOУо), bugetul autoiitilil
contractante stabilit 9i documentat inainte de inilierea рrосеdurii de achizilie publicб pelltгtl
чrmЁtоаrеlе lоtuгi: 83,87,96,97,102,112,
128,intemeiular1.71,alin, 1, 1it.d)al Legiinr. 1Зldin03.07.20l5privindachizitiile
Publice, depЁ9eqte cu 30% valoarea estimatё а achiziliei, calcrrlatё сопfоrm рrеzеп(сi lсчi".
Lotul83. Seringi, Shimadzu AutosemplerAOC-20i, l0 pL, P/N 221-34618 4 bLrcati,
valoarea estimati 4000 lei.
SRL Kirantoni (cel mai mic рrе{), 8l20 lei, оfеrtа орегаtоrчlчi есопоmiс depagcgtc cti
103% vаlоаrе estimatё, stabilitё 9i documentatб inainte de iпiliеrеа ргосеduгii de achiz,l1ic
publicб.
Lotul 87. Shimadzu Gas Filter Kit fоr GC-ECD, l bucata, чаlоаrеа estirnatй l l500
lei, SRL Kirantoni(cel rnai mic рrе{), l8250 lei, оfегtа орегаtоrчlui econornic depбqe5te
cu 58,7Уо чаlоаrе estimatЁ, stabilitё 9i documentatё inainte de inilierea рrосеdrrгii dc
achizilie рчЬliсй.
Lotul 96. Single element lamps -Cadmiu (Cd) cod 200-38422-06 Shimadzu, l brtcat;t.
valoareaestimati l2000 lei. SRL Kirantoni(celmai miсрrе{),20600 Iеi,оfеrtа
operatorului economic depёge;te cu 71,6 7о чаlоаrе estimati, stabilitё qi docurnentatб
inainte de inilieгea procedurii de achizilie publicй.
Lotul 97. Single element lamps -Меrсчr (Hg) cod 200-38422-28 Shimadzu, l bucata.
vаlоаrеа estimata l2000 lei, SRL Kirantoni (cel mаi пriс рге{), 2 l l50 lei. оfегtа
орегаtоrului economic depбgegte сu 71,6 О/о чаlоаrе estirnatё, stabilitб 9i dосuпrепtаtё
inainte de inilierea procedurii de achizilie public6.
Lotul l02. Single element lamps - As (As) cod 200-38422-42, l bucata, чаlоагеа
estimatй l2000 lei.
SRL Kirantoni (cel mai mic рrе{),30l00 lei, оfеfiа орегаtоrчlui econornic depa9egte ctr
l50,8 О/. чаlоаrе estimatй, stabilitй 9i docurnentatй inainte de inilierea рrосеdurii dc
acliizilie public5.
Lotul 112. Syringe, mS-GLL025, Special(autosampler for АА-7000 Shimadzu), I

bucata, чаlоаrеа estimatё 2000 lei. SRL Kirantoni (cel mai mio рrе{), 784З lei, оl-егtа
operatorului economic depёgeqte сч 292 Уо чаlоаrе estimatй, stabilitй 9i documentatб
iпаiпtе de iпiliеrеа рrосеdurii de achizilie publicб.
Lotul 128. Weighing cup (2.5 ml, Set), РТFЕ cup for Sampleweight (2,5 ml; suitable
fоr РМ 60, PL 100, СХ 100) set 12 pieces, 1 set, чаlоагеа estimati 9450 lei.
SRL Kirantoni (cel mai mic pret), 2З529 lei, оfеrtа operatorului economic
depёgeEte cu l48,9 7о valoare еstimаtё, stabilitб 9i documentatй inainte de inilieгca
rocedurii de achizitie public6.

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate tr
pentru toate loturile п
Alte limitбri privind пumёrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Рrе{чl cel mаi scizut п
costul cel mai scazut tr

Cel mai Ьuп rароrt calitate-pret tr

Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, ,\е |)()l

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate Ei dепumirеа loturilor аfеrепtе)

ll

Kirantoni SRL

l0. Moclalitatea tle ечilluirrе tr оfегtеlоr:



12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(,\е llct completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-
pre| ,\aчl cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

l3. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп pare ofertele aufost reevaluate repetat)

l4. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuse iп cactrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

1.ot 2

I-ot 29
l tlt_]Q

1.ot _-] |

l,tll j2
l.tlt j3
l.tlt j4
1-ot 3i

l 1.ot 3

l.tlt ]
| _tlt j
|.trt j
1.ot 4

l.tlt ;l

1-ot ul

' 
1-ot 4

. l,tlЙ
| ,tll ,l

lot,l
l.ot 4
Lot 4
1.ot zl

t-<ri50

I-ot 5

l.tlt 5

I _tlt 5

l -tll _5

F'actorii de evaluare vаlоаrса сliп ofertir |)unctajul calculat
Denunrirea о rului economic 1 Total

)ёпumirе factorul 1 Ропdеrеа
Dcrrumire factorul n potlderea

Denumirea operatorului economic n Total
)спumirе factorul l Ропdеrеа
Dепuпrirс factorul n Ропdеrеа

rt otir' u l ...r,ulul.ii мекеьr
Modificйrile о

Dспumirса lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
пlйsuri

Рrе{ul
uпitаr
(fПrй
тчА)

Рrе{ul
total

(fйrП ТVА)

Pretul
total

(inclusiv
тчА)

8. Мапоmеtгч (p/u autoclave) Alex Standard SRL 6 buc 7I0.00 4260.00 5lI 00
.Vепtil (р/u autoclave GP-400 Acsea Gaz SRL 1 buc 3500,00 з500,00 4200.00

0.Butelie репtru gaze comprimate 50 L Acsea Gaz SRL l buc lз000,00 lз000,00 1 5600.00

L',"l,tрqцýg!q jц]9ццц Acsea Gaz SRL 2Ьuс 235.00 470,00 564,00
2. РоrtDепsеti cu IentiIб Acsea Gaz SRL 2 buc 235.00 470.00 564,00
з_|_qцрg!ýц Jц_lgдц]д Acsea Gaz SRL 2 buc 2з 5,00 470,00 564,00
4.Роrtрепsеtd cu lentilй Acsea Gaz SRL 2 brrc 2з 5.00 470,00 564,00
5. Portpensetб cu Ientilё Acsea Gaz SRL 2 buc 235.00 470,00 564,00
6.Роrtрепsеti JumЬо сч lentilб Acseal Gaz SRL 2 buc 560.00 l l20.00 l344,00
7,PoЦpenseta Jumbo cu lепffi Acseal Gaz SRL 2 brrc 560,00 l120,00 l344.00
ll.Portpellseti Jumbo cu lentilё Acseal Gaz SRL 2 Ьuс 560.00 l l20.00 l344,00
).Electrozi TIG Acseal Gaz SRL l0 buc 50,00 500,00 600.00
0.ElectroziTIG Acseal Gaz SRL l0 buc 60.00 600,00 720"00
1.1llectгozi TIG Acsea Gaz SRL l0 buc 80.00 800.00 960.00
2.ElectroziTlG Acsea Gaz SRL l0 buc 90.00 900,00 1080,00
3.ElectroziTIG Acsea Gaz SRL б Ьuс 150,00 900.00 l 080
4.Sprei indicator scu Acsea Gaz SRL 3 buc 300,00 900.00 l080,00
5.ТuЬ gidare teflon Acsea Gaz SЮ 1 buc 570,00 570,00 684,00
6 I'ub gidare izolat Acsea Gaz SRL l buc 350,00 350,00 420,00
7.Сопесtаrе rарidб Acsea Gaz SRL 2 buc 450.00 900.00 l080.00
8.Сопесtаrе rарidi Acsea Gaz SRL 4 buc 450,00 1800,00 2l60.00
9.Сопесtаrе rарidё Acsea Gaz SRL 2 buc 220.00 440.00 528,00

.сопесtаrе rарidб Acsea Gaz SRL 2 Ьuс 220.00 440,00 528,00
l .сопесtаrе rарidi Acseal Gaz SRL 2 buc 450.00 900,00 l080,00
.Соtlесtаrе rapidE Acseal Gaz SRL 8 buc 450,00 з600,00 4з20.00
сопесtаrе rарidd AcsealGaz SRL 2 Ьuс 220,00 440,00 528,00
Сопесtаrе rарidб Acseal Gaz SRL 2 buc 450.00 900.00 l080,00
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Lot 55.Robinet butelie 25Е Acseal Gaz SRL 4 brrc 600.00 2400,00 2880.
Lot 5б.Sсчt 45А Acseal Gaz SRL 4 btrc 550,00 2200,00 2м0,
Lot 57.Scut Pt. сгаituiге Acseal Gaz SRL 4 Ьuс 5 5 0.00 2200,00 2640,
Lot 58.Сар 45А Acseal Gaz SRL 2 bLrc 950.00 l900,00 2280.
Lot 59,Duz6 сrаituirе Acseal Gaz SRL 3 Ьuс 300,00 900,00 l 080,
Lot 60.Electrod Acseal Gaz SRL 3 buc 650,00 l950.00 2340.(
Lot б l .Inel izolant 45А craituire Acseal Gaz SRL З buc 650,00 l950.00 ДL0.

_864.0

*_864,0

щ1,9
864.0

Lot 62.Pensetб Acsea Gaz SRL 4 buc 80,00 720,00
Lot 63.Pensetб Acsea Gaz SRL 4 buc 80,00 720.00
Lot 64.PensetД Acsea Gaz SRL 4 bLrc 80,00 720.00
Lot 65.Pensetё Acsea Gaz SRL 4 brrc 80,00 720,00
Lot 66.Ваshеtё Supertis з08 LSI Acsea Gaz SRL 5ks 3 l5.00 l575.00 L8_2q,

_1_920]

_qq4.0
q8_4.()

8778(

лz,цt

Lot 67.Siгrпё Supermig 308 LSI Alex Standard SRL 5ks l600,00 l600,00
Lot 68.Sirmа MIG ER 4043(A[SIS) Acseal Gaz SRL 2ks 285,00 5 70.00
Lot 69.SТrrпа MIG ER 5356(дLМg5) Acseal Gaz SRL 2ks 285,00 570,00
Lot ] 2.Dozimetre individuale (TLD- 1 00, tip
0l10 Product-TlD CARD-2lC) репtrч
sресtrоmеtгu l Harshow-6600

Lokmera 500 Ьuс l 463,00 7з l 500.00

Lot 73.Саrd Holder de tip:Product TYPE88XX Lоkmега 500 buc 5 54,00 277000.00
Lot 77.TOPwave lR Sепsог
Sепsог IR репtru mаsчrаrеа temperaturii de
mineralizare din interiorul tubului la
м i пеrаI izatorul Topwave

кiгапtопi 1 buc 9l 560,00 9l 560,00 l 0987

32886

лцiz

j)ýвь

948,0

Tbzo.

lBioi,

l 500(

Гв o,t

Тrа0,

ТЗцi.

ТоЪilв

, sб00

Lot78.Detector Воаrd Sресоrd 200 Plus (20l3)
Placa detectoгului la Spectrofotometrul UV-
Vis Specord 200 Plus

кirаlttопi 1 buc 2,1405,00 27405.00

Lot 79.Deuterium lamp Specord 200 plus
Latnpa de deuteriu pelltгu Sресtrоfоtоmеtrul
UV-Vis Sресоrd 200 plus

к iгаtltоrl i l Ьuс з1227.00 3\22,7.00

Lot 82.Dеtесtоr Воаrd Specord 200 Plus
(20 l 3)
Placa detectorului la Spectrofotometrul UV-
Vis Specord 200 Plus

кirапtопi 1 buc 27405,00 27405.00

Lot 84.Cauciuc siliconic Shimadzu Septa,
350С Мах (20 / РК) - пr. catalolg 20l-З5584-
00

BIOTECHLAB 2 set 395,00 790,00

Lot 85.Inel de cauciuc O-RING, ARM,
4DP3,5 / РК, ASC-6000, пr. catalog 036-
l l201-84

kirantorli З set 450,00 l350,00

Lot 86.Inel de cauciuc O-RING,4D Р5 (5 /
РК)" пr. catalos 0з6-1 l20з-84

kirarltorli 3 set 450.00 l350,00

l-ot 88.Shimadzu Саrriеr Gas Filtеr Kit fоr
Gс_мS

кiгапtопi l brrc l2500,00 l2500,00

Lot 89.Coloariё DB -35 ms,
30mx0.25mmxO.25pm,Fused Silica, G З900-
бз02,|

Lоkmега l bLrc l5 0з4,00 l5 0з4,00

Lot 90.Storage vial kit, 4 mL, l5 х 45 сlеаr
vial, 13-425 closed top, РТFЕ lined storage
sсrеw caps, l00/pk. Vial size: l5 х 45 mm (13-
425 сар)

kirarrtoni 2 set l350,00 2700,00

Lot 9l.Cap, sсrеw, blue, PTFE-Iined solid
top.l0O/pk. Сар size: l2 mm 5l8з-2075

Lоkrllега 2 set 976,00 l 952,00

Lot 92.Filament D ASSY, 1 Shared Ьу
ЕI/СIЛltrСI, EI rереllеr assembly

kirantoni l buc 8840,00 8840,00

Lot 93.Сарillаrу assy fоr nebulizer дд-7000 кirапtопi l Ьuс l5000,00 l5000,00

00

00

_,9()

..!()

.90
)0

)()

]t)

ц
,0()

.00
)()

)()

0().()(

00
0()

2.t|()

)8,()()

l9,()

lз

QO,t)tl
72.()()

.4 ()

()()

(_х)

00

j,oo

0.ti()

0()



c,ltl ]()6-502jб:9 l Shlrn"d^
t-,,t 'l+C.oi
_iOln, diаmеtгuI iпtеrп 0,32mm
r.ut ЯS.Siпglе elerrrerrt Щ
200:3ý_t??21Д:rg4zц
1.ot 98.Single element |amps - Cromium (Сr)
cod 200-38422-07 Shimadzu
|.tlt 99.Single element lamps - Fiеr (Fе) cod
l()0_3 8422- l 0
Ltlt l00.Single element lamps - Zinc (Zn) cod
,.),оO-з8422-2з

1.ot l0l .Single element lamps - Соореr (Cu)
cod 2[Щ}ýР2-QЦ
1.ot l03.D2-[-AMP, L6380 for АА-7000
S lr i lrladzu/cod 062-6505 5-05
Ltlt l05.Seal fоr АА-7000 Shimadzu cod 206-
5()(l2I

ддs slrirnadzu
l,ut t

ддs shimadzu
1.ot l09.Fluorinated Rubber Tube. 4хб /
r; t l d 2 0 6-_6 0 2 .s!Д_ý!lцеdчg
l.rlt | |0.Inlet Liпеr. репtru GC Shimadzu
l.tlt l l l.Split/Splitless Liner pentru GС/
sllirna_dztu
1-ot l |3.Plunger Tip, ТЕF025 (Plunger for
:r,гiпgе) Slrirnadzu
t,,t
rt'd) tЬr {,{Х :\lц!д!k.|9дg
l r,l I l5.Coded Hallow Cathode lamp
l .cad( I'b) fоr AAS Analytik Jena

lСг) 1Ьг ДДS Analytik Jena
l.clt I l7.Coded Hallow Cathode lamp
('оtlрег(Сu) for AAS Analytik Jena
1-ot l l 8.Coded Hallow Cathode lamp Zinc(Zn)
tbt. Д{S_4дq]у!ЦJgде
l_clt l l9.Coded Hallow Cathode lamp Se|en
t Sc ) l,,L44ý_4!g!у!цJgдg
1.ot l2O.Coded Hallow Cathode lamp Мапgап
(Мп) for AAS Analиik Jena
1-ot l2l .Coded Hallow Cathode Iamp Nichel
(Ni) Гоr AAS AnalИik Jena
t.ui tzz.lъск оп рр- е vials,S ml
l ,tlt l 23.Starra*d ,,e.bulizer - rrenulizer rле aJ
rtrl,/ttlin. completepentru AAS ZEEnit 700,
\rralitvk Jena
Lur tИSресiаl oil SE З2 (0j D
1.ot l25.Submicro filter 0.0l rrm
1-ot l26.Polystyrene-sample vials, 1.5 ml
l-tlt l 27.Set tuЬuri de grafit Z-standard
1llаtl-оrmа репtru AAS ZEEnit 700, Analityk

15 0з0,00 l5 030,00

l0325,00 10з25,00

l36l0,00 l зб l 0,00

14075,00 l4075,00

BIOTECHLAB ]425,00

kirantoni

BIOTECHLAB

6 875,00
5 643,00

l83 l2,00

kirantoni 1 8312,00 з6624,00

кiгапtопi l6485,00 l6485,00

l5l62,00

l7871,00 17871,00

21987,00 21987,00

l6485,00

l 8з 12,00

2l 168,00 21 l68,00

kirantoni

kirantoni

l80з6,00

lз l40,00

l7400,00

l l970,00

l2з90,00

l бз32,00

16890,00

l 7l0,00

6000.00

4800,00

l440,00

8250.00
6 771,60

2715,00

45l08,00

43948,80

19782,00

5458з,20

2l445,20

26з84,40

l9782,00

21974,40

45зб
25401,60

9072.00

5644.80
47640,00

urе disc standard Рн з0 and pL

l4

.Ictla
1.ot



100, set of 25 pieces, Analiryk Jena
Lot l30.Lid fоr PL l00 made of ТFМ, set of 5

pieces, Analityk Jena

кirапtопi 5 set 4з05,00 2l525,00 258

Lot l3l.Special lid with integrated ТFМ
rupture disc fоr PL l00, set of 5 pcs Analityk
Jena

кirапtопi 5 set 4095,00 20475,00 245

il:
Tlz

Lot l39.Electrod репtru рН (ORP);
model:9615, JF15, HORIBA

Lоkmега 2 Ьuс lз 0б3,00 26 |26,00

Lot l44.PS sample vial 1,5 ml репtru
AAS ZEEnit 700, Analityk Jena

kirantolti 4 set 2з52,00 9408,00

Lot l 45.Cuvettes-"glass"- l 2,5х1 2,5х45 mm,
2 buc/set

вIо,гЕсL{LАв 4 set 2345,00 93 80.00 112

Lot 146.Рiреtб automatй mопосапаl чоlum
геglаЬil:(l0 -l00rrl)

GBG-MLD SRL 2 brrc 2000,00 4000,00 48

Lot l 47.Pipetё automatб mопосапаl volum
reglabil:( l0-200rrl)

GBG-MLD SRL l brrc 2000,00 2000,00 24

Lot l48,Pipeta automata mопосапаl volum
reglabiI:( l 00- l 000pl)

GBG-MLD SRL 2 brrc 2000,00 4000,00 4

Lot l50.Pipeti automatб monocanal volum
reglabil: (0,5-5 rrl)

GBG-MLD SRL 2 buc 2000,00 4000,00 48

Lot l52.Pipeti automatб rnorrocalal volum
геglаЬil:(5-50шl)

GBG_MLD SRL l bLrc 2000,00 2000.00 240

lj0

1зц

Lot l53.Set Quafiz window with ring fоr AAS
hydride systems HS 5s/HS 60

кirапtопi l set l0900.00 l0900,00

Lot l54.Quartz cell without windows for AAS
hydride systems HS 55, HS 60

kirantorli l Ьuс l9500,00 l9500,00

Lot l55.Conector din сuаr{ silanizat репtrч
coloane сrоmаtоgгаfiсе capilare cu diametrul
iпtеrп 0,10-0,53 mm

кiгапtоrri 1 set з l35,00 3 l35,00 )I

Lot l56.Poliimid pentru etanýarea coloanei
dupd сопесtаrеа сч conector din счаrf (l set cu
mаsб de la 4 g)

Lokmera l set l 696,00 l 696.00 20з

iз0.0()

7tj.irri

j5l.](t

ltt9.0()

256,0()

ф,tjtl

бо.оrl

80().()()

бo.iltl

оo.оо

0Bo.titl

+ob.oti

62,00

]5Эtl

Апulаrеа procedurii de achizilie publicё:

Рrе(urilе ofertei operatorului economic dep69esc ( cu mai mult de 30%), bugetul autoгitatii
contractante stabilit gi documentat inainte de ini{ierea procedurii de achizilie publicб pentl,tl
urmёtоаrеlе loturi: 70(84,б%), 74(1l8,9o/o), 15 (116,5Уо), 'l6(78,60/"), 80(55%,), 81(б0,4'И,),
83(103%), 87(58,7%), 96(71,6Yo), 97(76,2"h), 102(150,8Y"), ll2(292'^), 128(148,9'И,).iп
temeiul art.7|, alin. 1, lit. d) al Legii пr. 13l din 03.07.20l5 privind achiziliile publice, depй9egtc
cu 30% valoarea estimatё а achiziliei, calculatб сопfоrm prezentei legi".

Loturile la саrе пu au fost рrорusе nici о оfеrtё sunt: 1о 2131 4,,5,617r 8, 9, 10, !l, |2,13, 14, l5,
16, l7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,71,104,108,132, l33,134,135,136,137, l38, l4(),
l4l, l42, 143, l49, l51,in temeiul art.7|, alin.(l), lit.a) al Legii nr.l3l din 03.07.20l5 privincl
achiziliile publice "пч а fost dерusё nicio оfеrtй".

l5. lпlЬrпrаrе:r о;rеrаtоrilоr econonrici tlespre cleciziile grupulrri tlc ltlcrtl репtru achizi{ii:

Г)епчmirе:r ореrаtо rului economic Data transmiterii NIodalitatea de trапsпritс
Alex Standard SRL
Acseal Gaz SRL
Kirantoni SRL
BIOTECHLAB SRL
Lokmera ýRL
GBG_MLD SRL

Nr.O1-1-3394 din
29.08.2022

[se sресфсd SIД RSAP,
fax, poqtd, etcJ

l,c

e-moil,

l5



(Iп|оrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicayi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achiziSii se realizeazd iп conformitate cu prevederile art. 3l al Legii пr. l3 l diп 3 iulie
2() 1 5 priviпd achiziyiile publice)

16. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

(,SelectaYi tеrmепul de aqteptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
iulia 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aýteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate
cu prevederile TITLULUI Ir/ Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Сivil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

lE. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопlrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

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

Vаlоаrеа de achizilie cu ТVА din contract/ contracte а
lotrrlui/loturilor pentru саrе аu fost aplicate сritеrii de
durabilitate (lei MD):

lп cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
cste mai miсй decit pragurile prevёzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

П б zile iп cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
рriп miiloace electronice si/sau fax п

lп cazul in care valoarea estimatй а contractului
este еgаlй sau mai mare decбt pragurile
prevёzute la аrt. 2 аliп, (3) al Legii пr. 131 din 3
iulie 20l5 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazu\ transmiterii comunicЁrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Intreprind
еrеа:

Сu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

еrе/
Сu capital

striin

Numirul
9i data

contractului/
acordului-cadru

\

Cod
срч

vаIоаrеа сопtrасtului

Теrmеп de
valabilitat

eal
contractul
ui/acordul
ui-саdru

fйri ТVА incIusiv
тчА

Alex standard
SRL

652 |0.11.2022 33 l 90000-8 5860,00 70з2,00 з1,12.2022

Acseal Gaz SRL 649 10.11.2022 зз l 90000-8 56245,00 67494,00 з1.|2,2022

Kirantoni SRL 65l 10.11,2022 33 1 90000-8 665635,00 798760,80 з1.12,2022

I]IOTECHLAB
SRL

65з 10.11.2022 зз 1 90000-8 58120,00 69744,00 3|.|2.2022

оkmеrа SRL 654 10,11.2022 зз l 90000-8 l080856,00 |297027,20 з1.12.2022

GBG-MLD SRL 650 10.11.2022 зз l 90000-8 l6000,00 19200,00 з1.12.2022

(iпdica|i suma cu ТVД)
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Codul СРV al lotului/loturilor репtru cilre аu fost aplicate criterii
cle clurabilitate:

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

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai scdzul о

Celmai Ьuп raport calitale-pre| г1

Cel mаi Ьuп raport calitate-cosl а

рriп рrеzепlо dure de sеаmd, grupul de lucru dесlаrd сd lermeпltI tle a;teptnre репtrч iпclteiarctt
contractului/coпlraclelor iпdicate afost respectat (ехсерtfrпd cazarile prevrizule cle orl. 32 аliп. (3) ut I.e!:ii
пr. ]31 сliп 3 iulie 20I5 priviПd achizi|iile publice )l РrеСUm Ei сd iП coztll сIерuпеrii conleslo{iilor;i/stttt
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i sоluуiопоtе.

Рriп рrеzепlа rlare de sеаmd, grupul de lucru репtru actlizilii соп/irmd corectitltcliпea clesfisurdrii procetlurii
cle acllizilie,fapl репtru спrе poortd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legole iп vigoare.

Cond tоrul gruрului de lucnl репtru achizitii:
\

(Numе, Рrепumе)

#
':.;-l< :

(",Fй
\а"\
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DARE DE SEAMĂ 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice

Nr. 1/SRdin 07.11.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate « Mun. Chișinău
1DNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial sînge@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact Buciumaș Sergiu 069712387,
(nume, prenume, telefon, e-mail) jurist@cnts.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției Servicii de reparații și întreținerea 
automobilelor

Cod CPV 50100000-6
Valoarea estimată a achiziției 170000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr:
ocds-b3wdp 1 -MD-1641285142949
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
ЬЗ wdp 1 -MD-1641285142949?tab=contract- 
notice

Data publicării anunțului de participare 04.01.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

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 Buget de stat

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

11.01.2022

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

.....
Nr: ocds-b3wdnl-MD-l64l285l42949/001

Data: 11.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 163990,00
Inclusiv TVA: 196788,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție Ianuarie-deccmbrie 2022.

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

mailto:nge@ms.md
http://www.cnts.md
mailto:jurist@cnts.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului

Temeiul juridic Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 Art.
76 alin. (7) - 2)

Creșterea prețului în urma modificării (după
caz) ,.,'V

Nu este cazul

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

Nu este cazul

Alte informații relevante

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

In cadrul procedurii de achiziții publice prin Cerere ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1641285142949 din 04.01.2022 privind achiziționarea serviciilor de reparații și întreținerea automobilelor 
necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022, a fost atribuit contractul de 
achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1641285142949/001 din 11.01.2022 operatorului economic “Jecars“ 
SRL.

Descrierea achiziției înainte de modificare:
Conform contractului nr. ocds-b3wdpl-MD-1641285142949/001 din 11.01.2022 a fost achiziționat 

servicii de reparații și întreținere a automobilelor necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a 
Sângelui cu valoarea totală de 196788,00 lei inclusiv TVA (163990,00 fără TVA).

Descrierea achiziției după modificare:
Modificarea valorii contractului prin: micșorarea cantităților reale de servicii de reparații și întreținere a 

automobilelor necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022.

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

Conform demersului din 03.11.2022 înaintat de dl Anatol Bidiuc șef secție în domeniul 
administrativ din cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, solicita micșorarea sumei contractului 
încheiat cu operatorului economic “Jecars“ SRL, privind achiziționarea serviciilor de reparații și întreținerea 
automobilelor, deoarece pe parcursul anului 2022 în legătura cu situația excepțională nu s-au realizat toate 
ieșirele în teritoriu după coletele mobile și deplasările în teritoriu cu echipele pentru colectarea sângelui care au 
fost programate. Din acest motiv automobilele Centrului au parcurs mai puțin kilometri decât au fost programați 
pentru anul 2022 și de aceia serviciile prevăzute pentru deservirea și reparația automobilelor s-au micșorat.

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1/SR din 03.11.2022 a fost 
încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr. ocds-b3wdpl-MD-1641285142949/001 din 
11.01.2022 cu suma de 63602,00 lei.

Conducătorul grupului de lucru:

întreprinderea: 1 Valoarea modificărilor (după caz)

Denumire operator 
economic

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Nr. și data 
acordului 
adițional Fără TVA Inclusiv TVA

Jecars SRL Cu capital 
autohton

1 07.11.2022 -53001,66 -63602,00

Beiu Svetlana
(Nume, Prenume)

ant, 124 et. 4; tel.:022-820-

Agenția Achiziții Publice: тип. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: тип. Chișinău, 
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

2
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mailto:contestatii@ansc.md
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I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 10 noiembrie2l22

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

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

Denumirea autorititii contractante Primaria or. Riscani
Localitate RM, or. Riqcani, str. 3lAugust,4
IDNO 1007601002821
Adresa RM, or. Riqcani, str.3lAugust,4
Numlr de telefon 025624664,025694441
NumIr de fax 025624664
E-mail oficial primariariscani@yandex.ru
Adresa de internet nscan com
Persoana de contact Tulici Serehei. 025694441

Tipul procedurii de achizilie Cererea ofertelor de preluri n
Licitatie deschisd M Altele: flndicatil

Obiectul achizitiei Produse alimentarea pentru anul 2022
Cod CPV I 5000000-8
Valoarea estimati a achizitiei I 856 000,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r I a I u I u i guv e r na me nt al www. m te nde r. gov. m d)

Nr: 21046940

Link: ocds-b3wdp I -MD- 1 637 133434381
Data publicirii anuntului de participare t7 .11.2021
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publicXrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
refcri anuntul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri M Servicii n Lucrdri n
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la un
proiect qilsau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nun Dan

Sursa de finan{are Buget de stat n Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru 25.12.2021

Denumirea operatorului economic S.A. ,,Lactis"

Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru
Nr: 3
Data:23.12.2021

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Fdrd TVA: 754 955,67

Inclusiv TVA: 888 522.80
Termen de valatrilitate 31.12.2022



Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificaret 
,

(Se vor indica ,"r;;;;;';*ploorro luirarilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor'

'natura 
Si amPloarea serviciilor)

pind la situalia din 10.1 r.2o22conform contractelor incheiat in urmd LP Nr' 21046940 din

,,2g" noiem brre 2O2l inregistrat la tre,oreria cu 2022-0000000206 din 07'06 2021 a fost

achizilionate produse alimentare in uronin .ri fentru instituliile preqcorare subordonate in sumd

de 549 977,62 lei MD'

vl.Descriereacircumstan{elorcareauf5cutnecesar5modificarea:
(se vor indica motiveleiirg:umentel'e iljjrarii iinffa.ctului de achiziyie/acordului-cadru)

in leg'turd cu frecven! a scdzutd. din catzasitualiei pandemice Ei neceset'liile instituliilor de

educalie timpurie din or. Riqcani a fost decis diminuarea contractelor debazd cu suma de

180 000,00lei MD.

VII. Rezultateleexaminlrii:

inbazadeciziei grupului de rucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr'7

din 10.1 r.2022 a fost incheiat u.ororiuJiri^o*ifriuind diminuarea urm'toarelo contractelor de

bazd:

31.r2.2022
Termen de

Mr"$o."."a ";tortt 
contractului I

Majorarea valorii contradului n

ililtfi.;;.;lermenutui de executare I livrarelprestare n

Modificarea termenului de valabilitate n

Rezelierea contractului o

Tipul modificlrilor

contractului de bazd--va 
indica dacd se utilizeazd prelul

7e ac h iz i 1 ii pub I ic e / ac ordulu i-c adrulCt"$t"te" Prefului in urma

modificirii (duPd caz)

Pentru achizilii de

modifi care a contractului de achi zili e pub I ic5/a,c:'dll,''t.::11

Nr. 3 din 23.12.2022a iostincheiat acordul adilional Nr' 7/l

din 10.1 1.2022 Privind:
diminuarea.onr.u"*lui Nr' 03 dirt}3'12'2021 incheiat in

;;';;-N r.ztoqegq0 din "29" noiembrie 2021 inregistrat

lu tl"ror"r\ucu 2022-0000000206 din 07 '06 2021

cu suma de - 180 o!!M{-l4n'

Modtfrc,area anterioari a

contractului de achizi{ii
publice/aio rdului-cadr a (dup d c a8

2

V"I"""e" modificlrilor (duP[
Nr. qi data acordului

adi{ionalDenumire oPerator economic

r0.r1.2022



Conducitorul gruPului de lucru:

Bogatico Victor

lr. gov. n d : www. t e n der. gov - m d
lo,iri, i"t"tio,norrr-Cintesrafiilor: mun. Chisindu, bd. $tefan,cel Mare si Sfant, 124 et' 4;

,t'"""'t 
iax: : 0 2 2 - s 2 il -6 5 I ; e- m ai I : cont es t at i i@ans c' m d ; www' ans c' m d

: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel': 022-820-703;fm: 022-820-728;



DARE DE SEAMA

de

Nr. 20.22 din 09 noiembrie2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autoritltii contractante Ministerul Sdndtdtii
Localitate mun. Chisindu
TDNO I 00760 I 00079 l
Adresa Str. V. Alecsandri,2
Numdr de telefon 022 26 88 41

Num5r de fax
E-mail oficial anna.crani@,ms. qov.md
Adresa de internet www.ms.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Anna Crani

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire anlicate JLicitatie deschish
Procedura de achizi{ie repetatd (dupd
caz)

Nr

Tipul obiectului contractului de
achizitiel acord u lui-ca d ru

Lucrlri /

Obiectul achizitiei Lucrdri de reparalie capitald a clddirii Ministerului Sdndtblii din str. V.
Alecsandri nr.2. mun. Chisindu (Axele 1-6 si A-G)

Cod CPV 45400000-1 Lucrdri de finisare a constructiilor
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

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

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 66 5061147 0l 1

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1-MD-
1 66506 I 147 0 1 l?tab:contract-notice
Data publicdrii: 6 oct 2022,15:52

Platforma de achizi{ii publice utilizatl J achizitii.nrd

Procedura a fost inclusl in planul de
achizi{ii publice a autorit5{ii
contractante

JDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
httDs://ms.sov.md/informatie-de-interes-nubliclachizititlachizitii-oublice/

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd
caz)

Data:27.09.2022

Link-ul: httns ://tender.sov.md/ro/svstem/fi les/baol2jl4lbao nr 7 6 3.odf
Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

/Licitafie electronicd

Sursa de finantare /Buget de stat

Valoarea estimati fteL fdrd TVA) 5 074 540 MDL

3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitdrii clarificdrilor 26 octombrie 2022.
Denumirea operatorului economic S.C. MIHCONS-PLUS S.R.L.
Expunerea succintd a solicitdrii de clarificare Justificarea preJului semnifrcativ mai scdzut in comparatie cu

cel olanificat de autoritatea contractantd
Expunerea succinti a rlspunsului Ofertantul a expus explicalii conform demersului nr. 209,

insojit de copile contractelor, amendamentul CP
L.0 1 .02:20 12 I A2 :2022 si facturi.

Data transmiterii 27 octombrie2022.



4. Modific6ri operate in documenta{ia de atribuire:

Rezum atu I m odificlrilor In anunful de atribuire, pct. 12 a fost addugatd sintagma "nu
mai mult", Termenul final este: "Nu mai mult de 6 luni de Ia
inregistrarea contractului la Trezorerie".

Pubf icate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd
caz)

Con/brm SIA RSAP

Termen-limitl de depunere gi deschidere a ofertelor
prefungit (dupd caz)

Conform SIA RSAP

5. PdnI la termenul-limiti (data 25.10.2022, ora 15:23), au depus oferta 5 ofertanti;
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil

adm inistratorii
I S,C. MIHCONS-PLUS S.R.L.

I 005600035248 Ungureanu Mihail
Ungureanu Margareta

2 QUANTIS ECO S.R.L. 021600022826 Madan Tudor
3 MAGDA S.R.L. 002600011546 Munteanu Mihail
4, S.C. CONSISTCOM S.R.L. 006600061505 Vlas Gheorehe
5, VERILARPROIECT S.R.L. 002600002678 Valentina Stavinskaia

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.C.
MIHCONS-
PLUS S.R.L.

QUANTiS
ECO

S.R.L.

MAGDA
S.R.L.

S,C.
CONSISTCOM

S.R.L.

VERILARPROIECT
S.R.L.

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

Propunerea tehnicd prezentat Drezentat prezentqt Drezentat prezentat
Propunerea financiard prezentat prezentat Drezentat prezental prezentat
DUAE prezentat Drezental prezental Drezentat prezentat
Scrisoare de garantie bancard lYo
(sau transfer la contul AC)

prezentat
ftransferat)

prezental prezentat
(transferat)

prezentat prezentat

Documente de calificare
Se va con,semna prin: prezentqt, neprezentat, nu corespunde

Cerere de participare Drezentat prezentat Drezentat prezentat prezentat
Declarafie privind valabilitatea
ofertei

prezental prezentdt prezentat prezentat prezentqt

Grafic de executare a lucrdrilor. prezentat plezentat prezentat prezentat Drezentqt

Declaralie privind experienla
similard (Anexa nr. 12)

sau

Declaratie privind lista
principalelor lucrdri executate in
ultimul an de activitate (Anexa
nr.13)

Toate contractele vor f,r

confirmate prin procesul verbal
de recepJie
final[ a lucrdrilor precum si prin
recomanddrile benefi ciarilor.

prezemal prezentat prezentat prezentqt prezentqt

Declaralie privind dotdrile
specifice, utilajul qi echipamentul
necesar pentru indeplinirea
corespunzf,toare a contractului

prezentqt prezentat prezentat plezentat prezentat

Declara{ie privind personalul de
specialitate si/sau a expertilor

prezentat prezentat prezentqt prezental prezentat



propus/propu$i pentru
imnlementarea contractului
Lista subcontractanlilor gi

partealpiLrlrle din contract care
sunt indeplinite de catre acestia.

prezental prezentqt prezental prezentat prezentqt

Informatia orivind asocierea prezentat prezental prezental prezental prezentat
Aviz pentru participare la
licitaliile publice de lucrari din
domeniul construcliilor Ei
instalatiilor. (Aviz AST)

prezemal prezemal prezental prezental prezentat

Ultimul rapoft financiar prezentat prezental prezentat Drezental Drezentat
Dovada de resurse financiare: cel
pulin 2 000 000.00 lei,
disponibili in contul bancar al
intreprinderii sau prin linia de
creditare cu bani disponibili la zi,
confirmate prin documente
bancare.

prezentat prezental prezentat prezental nu corespunde

Declaraliei privind confrrmarea
identitdlii beneficiarilor efectivi
gi neincadrarea acestora in
situa(ia condamndrii pentru
participarea la activit[li ale unei
organiza{ii sau grupdri criminale,
pentru coruplie, fraudd gi/sau

sndlare de bani.

prezentat prezentqt prezental prezentqt prezentqt

Rdspunderea materiald prezentat prezentat prezental prezentat prezentat

1, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Pre{ul ofertei
(fbra TVA)*

Cantitate Ei
unitate de
mIsurI

Corespunderea cu
cerin{ele de
calificare

Corespunderea cu
specifica{iile
tehnice

Lucr[ri de repara{ie
capital6 a clddirii
Ministerului Sdndt6{ii
din str. V. Alecsandri
nr.2, mun. Chiqindu
(Axele 1-6 qi A-G).

S,C, MIHCONS-PLUS
S.R.L.

4,016,519.01
1, Servicii + +

QUANTIS ECO S.R.L. 4.s 81.200,00 1. Servicii + +

MAGDA S.R.L. 4,581,975.36 1, Servicii + -l

S.C, CONSISTCOM
S.R.L.

4,593,662.71
1, Servicii + +

VEzuLARPROIECT
S.R,L.

4,898,369.00 l, Servicii +

8. Pentru elucidarea unor neclaritlli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de scflzut) s-

a solicitat:

Data
solicitdrii

Operatorul
economic

lnforma{ia solicitatd Rezumatul rlspunsului
ooeratorului economic

26.10.2022 S.C. MIHCONS-
PLUS S.R.L.

Justificarea prefului semnificativ mai
scdzut in comparalie cu cel planificat de

autoritatea contractantd

Ofertantul a expus explicalii
conform demersului nr. 209. insotit
de copile contractelor,
amendamentul CP
L.0 | .02 :20 72 I A2 :2022 si facturi.

21.10.22 S.C. MIHCONS-
PLUS S.R.L.

Anexa 16. Nu a fost transmisd initial din cauza

cd Operatorul economic nu are
subcontractanlii gi partealpdr{ile din
contract care sunt indeplinite de

cdtre acestia.
27.t0.22 S.C" MIHCONS-

PLUS S.R.L.
Anexa 17. Nu a fost transmisd inilial din cauza

cd Operatorul economic nu are
asocieri.



9, Ofertan{ii respins,i/descalifi ca{i:

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalificlrii
x

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot /
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Cel mai bun raport calitate-preJ /

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluirii ofertelor X

Modific[rile operate X

14. in urma examiniri, evalulrii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

S.C. MIHCONS-PLUS S.R.L. Total 96.00

Pretul ofertei t0% 4,016,s79.01 80

Durata de executie r0% 5 luni 6

Capab i I itatea o Feft antul ui r0% l0 10

QUANTIS ECO S.R.L Total 86.14

Pre{ul ofertei s0% 4,5 8 1,200.00 70,14

Durata de executie I0% 5 luni 6

Capabilitatea ofertantului t0% 10 l0
MAGDA S.R.L. Total 90.13

Preful ofertei 30% 4,581,97 5.36 70.13

Durata de executie I0% 3 luni 10

Capabi I itatea ofetantul u i t0% l0 10

S.C. CONSISTCOM S.R. Total 85,95

Pretul ofertei 30% 4,593,662.71 69,95

Durata de execulie I0% 5 luni 6

Capab ilitatea ofertantului 10% l0 l0
VERILARPROIECT S.R. Total79,60

Preful ofertei 30% 4,898,3 69.00 65,60

Durata de execulie 10% 6luni 5

Canabilitatea ofeftantului t0% 10 9

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi
unitate de
mIsurI

Preful unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de reparalie capitald
a clddirii Ministerului
Sdndt[fii din str. V.
Alecsandri tr.2, mun.
Chisindu (Axele l-6 si A-G)

S.C. MIHCONS-
PLUS S.R,L.

1, Serviciu 4,016,519.07 4,016,579.07 4,819,994.99



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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
S.C, MIHCONS-PLUS S.R.L. 02.11.2022, t2:55 Scrisoarea Ministerului Sdndtdlii nr. de ieEire

1713577 dlrl28.10.2022 scatal gi transmis prin e-

mail indicat de ooerator.

QUANTIS ECO S.R.L. 02.11.2022, 12:55 Scrisoarea Ministerului Sdndt[lii nr. de ieqire
1713577 din28.10.2022 scanal si transmis plin e-
mail indicat de ooerator.

MAGDA S.R.L. 02.11.2022, 72:55 Scrisoarea Ministerului Sdndtdlii nr. de ieqire
l7/3511 din28,10.2022 scanat qi transmis prin e-
mail indicat de onerator.

S.C, CONSISTCOM S.R.L. 02.11.2022, 12:55 Scrisoarea Ministerului Sdndtd{ii nr. de ieqire
1113577 dtn28.10.2022 scanat si transmis prin e-
mail indicat de ooerator.

VERILARPROIECT S.R.L. 02.11.2022, t2:55 Scrisoarea Ministerului Sdndtd{ii nr. de ieqire
1713577 dtr,28.10.2022 scanat Ei transmis prin e-
mail indicat de ooerator

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai
micd decAt pragurile prevIzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. 13 I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

/ n,4l!$ in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau fax n
fl 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este egald
sau mai mare decAt plagurile prevdzute la aft.2 alin. (3) al
Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin mijloace
electronice qi/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n

1 7. Contractul d e achizitiel acordul-cad ru inchei at :

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton

Numlrul
Ei data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractuluiliri TVA inclusiv

TVA

S.C.
MIHCONS-
PLUS S.R.L.

Capital autohton 21t22 t0.11.2022

45400000-1
Lucrf,ri de

finisare a

construcJiilor

4,016,579.01 4,8 1 9,8 94.8 8
10.11.2022-
31.12.2023

Prin prezenta dare cle senmd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor inclicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precunr;i cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep(ioniirii rapoartelor cle monitorizare, aceslea aufost examinate Ei solutionate,

Prin prezenta clare de seamd, grupul de lucru pentru acldzilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de aclrixilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Cortducdtorul grupului de lucru pentru achizilii:

(I{unte, Prenume)



DARE DE SEAMA

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

Nr. 13 din 09.11.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire I

3. Clarificdri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarificirilor ::r

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului ;l

Data transmiterii ,j ;, ,,ii -

4. Modific[ri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Rezumatul modifi cirilor

"ilbi.l:,'nBAP/altemi 

jloacelordeinrormare [Indicali sursa utilizatd Si data publicdrid

cu a autontatea con

DirecJia Regionall Situa{ii Excepfionale UTA
Gdsduzia

Localitate , mun. Comrat
IDNO j 'i. r006601001425
Adresa mun. Comrat, str. Novaia. nr.7
Numni de telefon ' : 02982s035
Numir de fax j' 029825035
E.mail oficial utag(@dse.md
Adresa de internet
**":,ii""" d e contact (n um e' o" n' *',, t e t efo n;' e - Dmitri Col1a, 076009009, logistica.utag@dse.md

cu privire la procedura de atri )ulre
Tipul procedurii de atribuire:aplrcate Cererea ofertelor de prefuri V Licitalie deschisd n

Altele: flndicatil
Pr:ocedura de achizitie repetati Aupd caz) Nr:
Tipul obiectului contiactului
acordului-cadru ,,, t.

Bunuri Z Servicii I Lucriri n

Obiectul achizitiei Achizitionarea materiale de constructie.
Cod CPV 44100000-1

N r: ocds-b3 wdp 1 -M D- I 6666997 59394
Link-ul:

Data publicilrii: 25 .10.2022
A., nf
ca2|,:;!,'.,,,,',

de inten{ie publicat Data:

Link-ul:

T;l;:::,instrumente 
specifi ce de atribuire Acord-cadru I Sistem dinamic de achizilie n

Licitalie electronicd n Catalog electronicn
Sursa de finanfare Buget de stat V Buget CNAM n Buget CNAS I

Surse externe I Alte surse: flndicatil
Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 7200,00



Pdnd la term*ut-lirnita data data 02.i. ora I l:30), au fost 1 oferte:

ffi E prezentatede cdtre operatorii economici:

d oc u n t e n t e li, pE e n-t a t e s e indica tn confoimid
neprezentarii)

t. 1r

va consemna prin: ,,+,, cazul prezentdrii sau

Pentru maimulte loturi curnulate n
Pentru toate loturile V
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceruiagi ofertant: pndicayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n
Costul celmai scdzut n

9.J 
ruibun raporr calitate_pre1V

Cel mai bun raport calitate_cosi n

(Informalia privind documentere prezentate raprezentdrii sau ,,_,, in cazul 
"uprrririiri)'

Constatiri/Comentarii/O ferte intirziate (dupa caz) :

(ffirmalia p,t tnctZuniiiea
aocumentalia de atribuire, se

deschidere se va consemno prin; ,,-1 
,, in cazul

cu cerinyele din
,,-" tn cazttl

vq
tn

indica prin: ,, * " in ct

_ 8 M"d^1it::"T;:;?:#!::,,"tli;"k:
Pentru fiecare lot n

u cerinyele d, "olifi"oM" in cazulnecoreipunder:ii1.' r -'''-'v 'e'

SRL <Elegant-auto>

l r ormatra prtvrnd coreqnrrnrla.o^ ^c

"i:*r;,
rur L:u cenntele so.licitate

:''.i*{t*
Lot l

7 +
fqtLq Pr tq corespunderea ofbrlelor cu



..*11 
i

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

10. InformaJia privind factorii de evaluare aplicati:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare :,', Valoarea din ofertl Punctajul calculat
SRL <Elesant-auto>

Total
Cel mai bun raport
calitate-pret

r00% 7200,00 7200,00

I 1. Pentm elucidarea
cu cerinlele stabilite

unor neclaritSli sau
in documentalia d,e

confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

scdzut) s-a solicitat:

2. Of'ertanti i respin si/descal ifi cati
Denumirea operatoiului economic ".Moiivul respinsCi.ii/descalificIrii .,

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reeval uirii ofertelor',
Modificdrile operate ,

14. [n urrna examiniri- evalrriri
s-a decis:

Atribuirea contractul id achizi

drii gi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

blicd/acordului-cadru:lrea con ur de acnlzltle ulul- ru
Denumiiea
,,,,,,lotului'

Denumirea
operatofllui

economtc

Cantitate qi
unitate $e ,,

mlsuii.i ' .

Pretul
u;iiu" 

.

(fEri TVA),i

Preful total
(min.TvA)

Pibiul total'
(inClusin
TVA)

Achizilionarea
materiale de

constructie

SRL <Elegant-auto> Confom
specificalii

tehnice

7200,00 7200,00 7200,00

Total: 7200,00 7200,00

Anularea procedurii de achizilie public6:

In temeiul aft.71 alin. lit

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

Denuntirea operatorului I Data transmiterii ' 1', Modatitatea de transmitere



economic r :' 
'.

SRL <Elegant-auto) 02.11.2022 Prin poqta electronicd
(lnJormarea operatorilor econamici implicali tn procedura de atribuire drtprt drciriik gruprtui du
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I af Legit nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea trr*
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efecturia n conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil at Republiiii Moldova).

Contractul de achizitielacordul-cadru incheiat:

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Alexandr CAZAC
(Nume, Prenume)

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru cleclurd cd termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractultti/contractelor indicate ufost respectat (excepfind cazurile prer:dzit" de-art, 32 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum ;i cd tn cazul clepunerii
contesta{iilor qi/sau receplioniirii rapoartelor de monitorizare, uceastea au fost examinate ;i
solutioncde.

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea ctesfdsurdrii
procedurii de acltizilie, fapt pentra care poartd rdspunclere conform preveclerilor legale in vigoare,

In cazul in care valoarea estimati a contractului
este mai mici decdt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice $i/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
mijloace electronice $i/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile prevdzute
Ia art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizigiile publice

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

+







DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice Z
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 15 din 09 noiembrie 2022

l. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritйtii contractante Ip universitatea Теhпiсй а Moldovei
Localitate muп. Сhisiпйu
IDNo 1 00760000 1 506

Adresa muп. ChiEinйu, bd. ýtеfап се1 Маrе, 168

Numйr de telefon +з7з 22 23-35-0з
Numйr de fax (022) 2з-54-4\
E-mail oficial гесtо rat(rr)ac,l m. uttn. md

Adresa de internet h tlps://rr,lr,цi, u t пl. tnci

Persoana de contact (пumе, рrепumе,
tеlеfоп, e-mail)

Vilena Frumusachl, +З73 22 2з-з5-0З l +з7з 79 37 98 74,
vi l епа. ltu nl r-rsac h i fоас1 nl. uttn. m d

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate п Сеrеrеа оfеrtеlоr de
пАltеlе: Ilпdicatil

pre!uri й Licitalie deschisй

Procedura de achizi{ie repetatй (duрd
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ асоrdului-саdrч

Bunuri й servicii п l,uсrйri п

obiectul achizitiei Echipament IT
Cod СРV 30200000-1
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
аtriЬuirе (tп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se vа iпdiса
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl
l.t, tlltl;. m | е п clc r,, gQч, m cl)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- l 66З227 59501 4
Data publicбrii 29 septembrie 2022
L ink-ul : h tt р s : //ас. Ir i zi t i i. пr,сV гq/р ц bl ! 

g/lqndg |la 0 6 ] 7 5,1/

Platforma de achizi{ii publice
utilizatf,

й achizitii.md; п e-licitatie,md; п yptender,md

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

й Da пNu

1_1 
t Цэ s : l/rr !д, ll_lcli r,rФ -

conlerlt/un [ll;rc]s/2022l09/[J'l'M*,I'гopurlcгi-clc-rllod i {l сlагс-а I-

]]"Lацrilд.gg:_q"ш[r|*д9.h l zi t i i, |' l 2 0?? :"QL,s_с"л]_е_"цl Ь i q:

2022.senlrlat- l .pcl ['

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

Nr.: 72
Data: 13 septembrie 2022
Link-ul: httpl://terrder,gov.md/гoisystern/Illes/
барl20|4lЬар пr 72 2.p,d1

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(duрd caz)

п Acord-cadru п sistem dinamic
electronicй п Catalog electronic

de



Sursa de finan{are пBuget de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSursе

externe; йАltе surse: Buget propriu

Valoarea estimatй (ei, fard ТVД) 1918000,00 MDL

4, Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: Modificdri пu S-au operat,

5. Рiпi la termenu|-Iimiti 21 octombrie 2022о au fost depuse oferte/candidaturi duрй сum urmеаzi:

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

operatorii economici:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitйrii clarificйrilor 29 septembrie2022 оrа 14:35

Dепumirеа operatorului economic Ореrаtоr economic l

Expunerea succintй а solicitirii de
clarificare

Puncte de luсru. Рrосеsоr: mirl. 16 cores, min.30 МВ cache, min.

2.4 GНzfrесчеп{а debaz6; Data producerii nu mai devreme de anul

2022; Sisten de ореrаrе: Windows min.10 Рrо 64bit pre-instalat

Репtru рrосеsоrul solicitat, Microsoft rесоmапdб Windows 11 Рrо
64bit High End sau Windows l 1 Рrо fоr Workstation. Vб rugim s5
modificati сеriпlеlе pentru а evita eventualele nein{elegeri-

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Вuпё ziua! Va rugбm sй consultali 9i sй analiza{i cu atentie caietul
de sarcini.

Data transmiterii 29 septembrie2022 оrа 14:51

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l ,,ACCENT TEHNO" SRL l 002600037469 оlеs SAVCENCO
,,

,,BTS PRo" SRL 1 008600061 565 Alexandr SUVOROV

Dепumirе document

Denumirea ореrаtоrului economic

,,AcCBNT TEHNO"
SRL ,,BTS рRо" Sю

Documente obligatorii la depunerea ofertei (iп сопfоrmitаtе сu qrt.бS аliп. (4), Legea пr, l 3 l diп 03.07.20l5, prezeпtarea

oJ'ertei рrеsuрuпе iп mоd obligatoriu dерuпеrеа ,,ofertei tеhпiсе, oferteiJiпaпciare, formularului DUAE si gаrап|iа репlru

о/ёrtd ")

Сеrеrе de раrtiсiраrе prezeпtat рrеZепtаt

DUAE (Documentul Unic de Achizilii Еurореап) prezeпtat preZeпtat

Spec fica!i tehnice prezeпtat prezeпtat

Spec fica{i de рrе{ prezeпtat prezeпlat

Declaralie privind valabilitatea ofertei рrеzепtаt prezeпtat

Gаrапliа репtгu оfеrti - l % din valoarea totalё а ofertei, Йr5

TVA рrеZепtаt prezeпtat

nocrr rrle,,te obligatorii la evaIuarea ofertelor (Potrivit art. 20 alin. (8), Legea пr. 1 3 l din 03.07.201 5, urmёtоаrеlе documente

obligatorii чоr fi solicitate dupё deschiderea оfегtеlоr сопfогm сеriп}еlоr Ei tеrmепеlоr indicate in DUAE)

Dovada inregistrбrii persoanei juridice, in conformitate cu

рrечеdегi[е legale din !аrа irr саrе ofertantul este stabilit
prezeпtat prezeпtat

indeplinirea obliga{iilor de platб а impozitelor, taxelor gi

contribuliilor de asiguriri sociale, in conformitate сu prevederile

legale in vigoare RM
рrеzепtаt preZeпtat

ceftificat de аtriьuirе а contului Ьапсаr prezeпtat prezeпlat

2



Raportul fiпапсiаr prezeпtat prezeп,tat

Dеmопstrаrеа ехреriеп{еi ореrаtогului economic privind liчrаrеа

ьuпurilоr in domeniul de activitate аfеrепt obiectului contractului

ceurmeazёafiatribuit
preZeпtat рrеZепtаl

Vаlоаrеа minimб а uпui contract individual indeplinit ре

раrсursul ultimilor 3 arri de activitate
preZeпtat рrеZеп.lаt

Statut de раrtепеr oficial aI produc6torului ре teritoriul
Republicii Moldova се аr сопfirmа dreptul de соmеrсiаlizаrе а

ьuпurilоr solicitate
рrеZеп.tаt prezeпtat

Рrеzепtаrеа de dovezi privind dгeptul de а liчrа Ьuпuri prezeпtat preZeпlat

Declara{ie рriп саrе se va сопfirmа сй Вuпurilе рrорusе in

aceast6 licitalie sё nu fie mai vechi de un ап din momentul

liчrёrii ;i s1 fie noi (поп refurbished)
рrеzепtаt рrеzепlаl

Existenla Centrului de dеsеrчirе а Ьuпurilоr ре gаrапliе qi post

gаrап{iе autorizat
prezeпtat рrеzеп,lаl

Declara{ie рriп саrе se va сопfirmа сб producбtorul/distribuitorul

de echipamente electrice Ei electronice (ЕЕЕ) este inclus in Lista

рrоduсёtоrilоr de produse supuse rеglеmепtбrilоr de

responsabilitate extinsё а рrоduсбtоrilоr (cu iпdiсагеа пr. de

iпrеgistrаrе din,ol.ista рrоdчсitоrilоr")

prezeп,tat рrеZепtа,t

Declara{ie privind confi rmаrеа identitatii Ьепеfi ciarilor efectivi qi

пеiпсаdrаrеа acestora in situa{ia сопdаmпЁrii репtru participarea

la activitali ale uпеi organiza{ii sau gruрiri criminale, pentru

coruptie, fraudй qi/sau sрйlаrе de bani
(Va fi prezeпtat de cdtre ofertantul cdEtigdtor tп tеrmеп de 5 zile
de la data соmuпiсdrii rezuhatelor procedurii de achizi|ie
publicd)

prezeпlal рrеZепtаl

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdica iп сопfоrmitаtе cu сеriпSеlе diп dосumепlаliа de atribuire

si se va сопsеmпа рriп: prezentat, перrеzепlаl, па соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul а .fosl рrеzепlаt, dqr пu

cor es рuпdесеr iп|еl or de cal фс ar е) )

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{чl
ofertei
(Iara

тVА)*

cantitate
qi unitate

de
mаSчrа

Соrеsрuпdеrеа
сu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

LOT 1 Рuпсtе de
lucru

,,ACCENT TEHNO"
SRL 1.353.в87,50

з5
seturi

+ +

LOT 2 Computere
portobile

,, BTS PRo" SRL l54,1вб,00
4

Ьuсйti
+ +

,,ACCENT TEHNo"
sRt 15в.730,00

4
Ьuсёti

statut ,, iп asleplare" statut,, iп aqleplare"

LOT 3 Есrопе
plale

,,AcCENT TEHNo"
SRL 40.бб2,50

l5
Ьuсёti

+ +

,, вrs рRо " sRt 45.322,50 l5 statut,, iп a$lerэlare " Statut ,, iп a;teplare"

J



Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(йrа

тVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsuri

Corespunderea
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

bucёti

LOT 4 Perilёrice
(tastaturo сu

mоusе)

,,I]TS PRo" SRL 4,900,00
40

bucйti
+ +

,дCcENT TEHNo"
SRL б.500,00

40
bucёti

statut ,, iп asleptare" statut ,, iп asteptare"

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se va iпdiса prelul oferteifiпale
(Iпfоrmауiа priviпd "corespuпderea cu сеriп|еlе de calificare" si "corespuпderea cu sресфсаsiilе tehпice" , se уа сопsеmпа

рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,," iп cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scizut) s-a

solicitat:

Data solicitйrii 24 octombrie2022
ореrаtоrul economic OOBTS PROO, SRL

Iпfоrццаl!д д9ЦgЦз1l

Descrierea criteriului / cerinlei Mod de demonstrare а indeplinirii criteriului / cqinlý
Statut de раrtепеr oficial al productorului ре
teritoriul Republicii Moldova се аr сопfiгmа
dreptul de comercializare а Ьuпurilоr
solicitate.

Сопfirmаt рriп aplicarea semпdturii electroпice а ofertaпtului.

Prezentarea de dovezi pгivind dreptuI de а

livra bunuri

Autoriza{ie de la рrоduсtrtоr МАF (Мапufасturеr Authorization Fоrm)

Certificat de ta distribuitoпor DAF (Depaftment Authorization Fоrm)

сопfirmаt(е) рriп aplicarea semпdturii electroпice а ofertaпtului.

Declaralie рriп саrе se va сопfirmа сё
Bunurile propuse in aceastЁ liсitаЦiе sй nu fie
mai vechi de uп an din momentul livririi gi

sd fie noi (поп rеfurьishеd)

Сопlirmаtd рriп aplicarea sеmпdturii еlесtrопiсе а ofertaпtului

operatorul есопоmiс а traпsmis dосumепtеlе solicitate ре adresa еlесtrопiсd:
l, i l е псt*lrшп tt s а с h i GD,a с!!дд][t!чцсt l а dat а de 2 7, ] 0. 2 0 2 2 or а ] 4 : 2 В

Data solicitйrii 24 octombrie2022
ореrаtоrul economic ,OACCENT TEHNO SRL

Informа{iа solicitatf,
Descrierea cTiteriului / cerintei Mod de demonstrare а indeplinirii criteriului / cerinlei

Dovada inregistrйrii persoanei juгidice, in
conformitate cu prevederile legale din tаrа in
саrе ofeг-tantul este stabiIit

Ceпificat / Decizie de inregistrare а intreprinderii/Extras din Registrul de

Stat а[ реrsоапеlоr juridice.
Сопfirmаt рriп aplicarea semndturii electroпice а ofertaпtului.
Ореrаtоrul economic nerezident va prezenta documente din {аrа de origine
саrе dovedesc fоrmа de inTegistrare/atestare оri apartenenla din punct de

vedere profesional

indeplinirea obligaliilor de platЁ
impozitelor, taxelor 9i contribuliilor
asigurбri sociale, iп conformitate
prevederile legale iп vigoare RM

а
de
сu

Certificat de efectuare sistematictr а plёtrii impozitelor, contribuliilor eliberat
de lnspectoratul Fiscal.
(valabilitatea cerlificatului - conform сеriпlе[оr Inspectoratului Fiscal al

Republicii Moldova).
Соп|irmаt рriп aplicarea sеmпdturii electroпice а ofertaпtului.

certifrcat de atribuire а contului Ьапсаr
Certificat de аtriЬuiге а contului Ьапсаr eliberat de banca deJinйtoare de cont.

сопfirmаt рriп aplicarea sеmпdturii electroпice а ofertaпtului

RapoПul fiпапсiаr
Pentru ultimul an, арrоЬаt de сёtrе Direclia Gепеrаlй pentru Statisticй sau

insolite de recipisa de рrimirе de сёtrе Direc{ia Generalй репtru Statisticё.
Соп/irmаt рriп aplicarea semпdturii еlесtrопiсе а ofertaпtului

Dеmопstrаrеа ехреriепlеi operatorului
есопоmiс pгivind liчгаrеа Ьuпurilоr in

domeniul de activitate aferent obiectului
contractului се uгmеаzё а fi atribuit

l. Оfёrtапtul ча avea minim 3 ani de ехреriепlй in livrarea Ьuпurilоr
similare;

4



2. Declaralie privind lista principalelor liчrёri de ьuпuri similare in ultimii з

ani de activitate. Сопfоrm Anexei пr. 12 din Documentalia standard арrоЬаtё
prin OrdinulMF пr.115 din l5.09.2021.
Сопfirmаtd рriп aplicarea sеmпйturii electroпice а oferlaпtului.

vаlоаrеа minimб а unui сопtrасt individual
indeplinit ре раrсursul ultimilor 3 ani de

activitate

Рrеzепtаrеа а minim un Сопtrасt individual indeplinit ре раrсursul ultimilor
3 ani de activitate, саrе sй fie similar са obiect qi чаlоаrеа сйruiа sё nu fie mai

miсй decit 'l5% diп чаlоаrеа ofettei prezentate iп саdrul сопсursului dat.

Сопfirmаt рriп aplicarea sеmпdturii electroпice а oferlaпtului.

*Ng!Д: in cazul in саrе Contгactul(ele) роапй саrасtеr confidenlial plasagi ре

рlаtfоrmё pagini din Contract ре саге sй fie vizibile: Numйгчl qi data acestuia,

denumirile рёrlilог, sё fie indicate паturа bunurilor livrate qi чаlоаrеа

Contractului. La necesitate чаlчоr fi solicita(e) Contractul(e) in intregime.

Statut de рагtепеr oficial al рrоdчсйtоrului ре
teritoriul Republicii Moldova се аr сопfirmа
dreptul de соmеrсiаlizаrе а Ьuпurilоr
solicitate

Сопfirmаt рriп aplicarea sеmпdturii electroпice а oferlaпtului,

Рrеzепtаrеа de dovezi privind dreptul de а

liчrа bunuri

Autorizalie de la рrоduсйtоr МАF (Мапufасturеr Authorization Fогm) /

Certificat de la distribuitortor DAF (Department Authorization Fоrm)
Сопfirmаtk) рriп qplicarea sеmпdturii electroпice а oferlaпtului.

Declara{ie рriп саrе se va сопfirmа сй

Bunurile propuse iп aceastё licitalie sб nu fie
mai vechi de uп an din momentul liчrйrii qi sб

fie noi (non refurbished)

Сопfirmаtd рriп aplicarea sеmпdturii еlесtrопiсе а ofertaпtului

Existen{a Centrului de dеsегчirе а bunurilor

ре garanlie Ei post gаrапliе autorizat

Docutnente се сопfirmй сё centrul de dеsегчirе аutогizаt local va deservi

Ьuпurilе oferite de Oferlant iп cadrul licitaliei (Dеliпеrеа unui сепtru sегчiсе

sau ассоrd/сопtrасt de соlаЬогаrе cu uп сепtru service).
Сопfirmаt рriп aplicqreq sеmпdlurii electroпice а оJёrtап,tu.l,ui _

Declaralie рriп саrе se va сопfiгmа сй
producёtorul/distribuitorul de echipamente
еlесtriсе 9i electronice (ЕЕЕ) este inclus in
Lista рrоduсёtоrilоr de рrоdusе supuse
rеglеmепtёrilоr de responsabilitate extinsi а

рrоduсёtоrilоr (cu iпdiсаrеа пг. de

iпrеsistrаге din ..Lista рrоduсёtоrilоr")

Сопfirпаt рriп aplicarea sеmпdfurii еlесlrопiсе q oferIanlului

Operatorul есопоmiс а traпsrпis dосumепtеlе solicitate ре adresa electroпtcd:
v i l епа. li,uпl us (1 c:hj@ladm. at m. md_ la dat а de 2 7. 1 0. 2 0 2 2 or а ] б : 0 7

9. Ofertan{ii respinqiidescalifica{i: ОfеrtапУi rеsрiп;i / descalificali пu suпl

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiесаrе lot й
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
дltе limitйri privind numarul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scazut Z
costul cel mai scazut п
Cel mai bun raporl calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de qtribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor iпdiса lоqtе criteriil,e de

atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu se aplicd.

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: Nи se aplicd.



Atribuirea contractu l de achlzltle puDll u

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mаsurа

Pre{ul uпitаr
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

LOT 1 Рuпсtе tle luсru
puncte de lucru ,,ACCENT I,EHNo" SRL 35 set 38.682,50 1.353.887,50

LOT 2 Compatere portabile
Computere
portabile
(Notebook)

,, BTS PRo" SRL 4 Ьuсаtd 38.546,50 154.186,00

LOT 3 Есrапе plate
Есrапе plate
(Monitor)

,,AcCENl- TEI-INo" SRL ]5 Ьuсаtd 2.7 ] 0,83 40.662,50

LOT 4 Periferice (tastatura сu mоusе)

set tastaturй cu
mouSe

,,BTS PRo" SRL 40 bucatd 122,50 49.000,00

14. iп urma examinйri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a decis:

lui de achizitie publicй/acordului-cadru

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(lпfоrmаrеа operalorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru achiziyii se

realizeazd iп cclп/brmitate cu prevederile art, З I al Legii пr. ]3l diп 3 iulie 20I5 priviпd achizisiile publice)

16. Termenul de aqteptare репtru inclreierea contractului:

(Selectasi tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr рrеvdzutе de Legea пr, l 3 1 diп 3 iulie 2015 priviпd achizisiile
publice, iпclusiv а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea
Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Den чmirеа
operatoru l ч i

economic

i пtrерri пdеrеа:
Сu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital strtrin

Numirчl
qi data

сопtrасtu lui/
acordului_cadru

Cod СРV

valoarea contractului Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtuI ui/a

соrdului-
cad ru

йrй ТVА сu ТVА

,ACCENT TEHNo,
Sю

Cu capital autohton
1,7 09.|1.2022 з0200000-1 l.з94.550,00 1.67з.460,00 з 1.05.202з

,, вrs рRо" .lR, Cu capital autohton 18 09.11.2022 30200000_1 l59.086,00 l90.90з,20 з 1.05.202з

6

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,,ACCENT TEHNo" SRL 01 no еmЬriе 2022 E-mail
,, BTS PRo" SRL 01 no еmЫiе 2022 E-mail

гп cazul in care valoarea estimata а contractului
este mai mic1 decit pragurile prevazute |а art.2
alin. (3) al Legii пr. l31 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

z б zi|e in cazul transmiterii comunicбnt
miiloace electronice si/sau fax п

prin

П 1l zile in cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace elёctronice pi/sau fax п

iп cazul in care valoarea estimata а contractului
este egala sau mai mаrе decet pragurile
prevazute la ar1. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
З iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile iп cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice gi/sau fax п
П l б zile in cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice qi/sau fax п



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса datй se completeazй doar in
cazul in .аr. lu рrосеdчrа de achizi{ie publicй au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte репtru lot/loturi pentru саrе-аu fost aplicate criterii de durabilitate):

рriп рrеzепtа clare cle sеаmd, gruрul de lucra declard сd tеrmепul de a;teptare репtrа iпclleierea
coпtractului/coпtractelor iпdiсаtе afost respectat (ехсерtапсl cozarile previizute de art.32 аliп, (3) al Legii пr. ]31

diп з iulie 2015 priviПd achiziliite publice ), рrесum ;i сd tп cazul depuпerii coпtesta|iilor ;i/sau receplioпdrii
rapoartelor de moпitorizare, aceasteo aafost ехаmiпаtе Ei solulioпate.

Рriп рrеzеПtа dare cle sеаmd, gruрul cle lucru репtrч achizi|ii сопftrmd corectitudiпea desfdsurdrii proceclurii de

achizitrie,fapt репtrч care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preveclerilor legale iп vigoare,

Conducf,torul grчрului de luсru pentru achizi{ii:

Daniela POJAR
(Numе, Рrепumе)

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

(DA/NU) NU

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiса|i sumа сu TVA)

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

Сritеriul de аtriЬчirе pentru lotul/loturile репtrч саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre}ul cel mai scazut п
costul cel mai scazut tr

Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п

Cel mai Ьuп rapor"t calitate-cost п

блt";;н5
ýсrО. "., ь 'i
У;-| ffiЬдл .ъ1

ФТjlъ/



пlоdеl-tiр

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizigii publice
deincheiereaacordului-caclru' - г

de апuIаге а рrосеdurii de аtriЬuirе

Nr._3lll din 1.1}.l 12й2

tr

п
й

l. Date cu privire la autoritatett contractantl]:

Цg!д_*л.,, u u]Йitй ti i Й t.*to "Т ]Ljдцдu mun. СЙГ;r-Ь, nLocalitate
lnull.Ccladir-Lun

IDrt{O
l 00760 10044з4
muп.Сеаdiг-Luпgа, str. L."iц 9iNumйr de telefon 29l) 2-04_00Numйr de lhx 0(29l) 2-25-04Ii-пrraiI oficiaI

Iпа i;r, ccad i.luпgаЙТ DЙдdrrеsа de iпtеrй
Il tt;l s : //cead i r- l ull L,.Гmd/pcrsoana ae co 

,e-tltail)
Еfrеmоча Sпе.iЙ
0(29l ) 2-04-00

Date сu ;lrivire la procettul.a de atribuire:
Tipul рrосеаu@ И Ce.e.ei оБпеt,r, ЬрrеЦii

п Licitalie deschisё
п Altele: Рпdiсаtiprocrdura de achiz

Tipu| оЬiесtulчЙопt.о.tчПГ,lГ
асоrdulчi-саdru И l]urnuri

п servicii
-YU Luсrаr1ObiectuI асhИфi
}:i::_y llrплу"о*ti 

"-r.rру"ц"" ("лБпов],орно
4421ll00-3Iiхрuпсrса -,r"tiЙlr.rVt.*.i"lul 

р.lИ"Саlсgсrса рrосесlurii cle atribuire (itl cazulaylic;l.rii alror proceduri decdr licita|ict
descl,,i.yd)

Рrосесlurаа"аЙ
с, ct clr t t l por | а l t i tl i guve rпа пл е п| ct l

Nr: qсds-t23wdрГ
Link-r-rI:

Рlаtfоrmа tlc асПЙltii рuБliБЙЙЙ
I)rосеdurа а lbst iпсlusй in рlапul cle
achizitii publice а autoritй{ii contractante

/Da пNu
Link-ul catre ptanut о@,
htlps:,7ceadir-l

4цеЭрqrtаLlq:поdе/7

Linlt-trI:Tehnici qi iпstrчЙпtе specifice de аt.iБuЙ
(dupd caz)

пАсогd-саdru пýs@Б
пLicitatie electronicй пСаtаlоg electroni.'-----'"

Adresa

Data_pLrblicrП, 0 Н 1.2022



Suursa de finalrfiЙ /Buget de
пSursе externe;
л ,{lte sursе: [Iпdiсаtivаlоаrеа.rй
9l 666"67

Dзtа solicitйrii
l)cn uпlirеа lui economicE"pun...offi
сlаrifiсаrе
Ццluпеrеа ,u.Ыпtа u
Data transm

В9?ц!цЩJЦ"оСlП.l.iЬ
l'ublicatc iп BAP/.aite mПоuЙЙ-.Б
щ&rцщq@:рd caz)

IIпdicali ,urr@

'.rrn.n-''.]9&ц9I9IJý lчпgit k7 u1, а с а i1
I I п cl i с а ! i п uniБi7e, i tn 1

Dспumirеаffi
Asocia{iil

administratorii

3. Сlаrifiсйri privincl clocumentafia de аtriЬчirе:
(Se va completa iп cazul iп сq.rе aufost solicitate clarificdri)

1. Moclificйl,i opcl.ate in ttocumenta{ia cle аtriЬuirс:
(,\а чч с,опt7llеlrt iп cctzttl iп c,ttt,c,cttt fil.s,I tlperale п.tocltfi'c,cit.i)

lxНТ;:'"'"il}|j::;Ж:е clePuse qi documcntele dc саlifiсаrе Ei аfсrспtе DuAE prezentate

IDNO

l



Denumire tiосчmепt Dепчmirеа о !оrului economic

Document"l""""й
(Se vа сопsmпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепlаt, пu corespuпde)

Gаrапfiа рЙ* М.пЦ*

Docu mепtсчi;."'ifi."*
З_адвка на yuoar"e
l]екларацио ui.пlсБййьносй

лре,цприятия, Extras

IIЛi:ll'е [IаJIоГоВ
СвидетельстйЪо ЪrкрuБй
банковского счета
Гарантия 

"й;дЙ*уо
Iонстру(LIиIо минимум три года

!д9gLцЦи ц99qх одIiм ости
DECLARATIE
Соt,ласtlо Прrtказа МФ Ml45 от
24,1 ,l,2020

(IП/Ьrmаtiа РriviПСl de ПuПlirеа doctttпeпlelor рrеzепlаlе se ча iпdiса iп сопfоrmitаtе сч ceriп|ele diпdосutпеп|сt|iа de a|ribuire ;i ,;е va ,on"n,no рriп; preъetttat, перrе7епlаl, l1ll соrеSрuпсЛе (iп cazulсdпd dосumепtul a.fost рrеzепril, da, iu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))
,7, Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпсtеrеа оfеrtеlоr сu cerin(ete solicitate:

* itt L,rt::ul utilizйt,ii lic,ilcttiei а/ес,lrопiсе.sе lla iпdiссl pre,|ttI rlfurtеi fiпаlе

8, Репtгu eluciclarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr clate privincl соrеsрuпdеrеа ofertei сч
;Hý||;'abilite 

iП documentalia tie atribuire (i".l;;i;l"stificarea p".1uiuiunormal de scizut) s_

Dепumirеа lotului f)спumirеа ореrаtоrului
economic

Рrеful
ofertei

(fЕrй ТVд)*

cantitate
si rtnitatc

de misurй

Corespunde
rеа cU

сеriп{еlе de
caIificare

Соrеsрuп
dеrеа cu

specifica{ii
le tehniceЛот l - *олу.п"u*

Ko}lcfp_YKII!lr| l шт,

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul 
""unЪmi" l п ltlrmatill solicitat:i Rcznl :r tu l r:-tspunsulu i

operatorului economic



9. Ofcrtan{ii respinqi/ctescalifica{i:

l0. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

lDcnulnirca uр.ЙББЙ
Мо tivu l respin gеПiБЙЙса rii

Репtru fiс,саг,-, Iоt Й
репtгu nlai tllulte lоtuгi cunlulate п
Pentl,u toate lоtr,rгilе r.:

Alte limitйri ргiviпd пumёrui de iotr-rri саге pot tl atribLrite aceluiagi ofbrtant: [IпclicaYiJ
Justil'iсагса deciziei de а пu atribrri contractul ре loturi:

l l. Cl.iteritrl tlc atrilluirc a;rlicat:

Рrе{ul cel ttlai scdzut М
costul cel nrai scд.zttt п
Cel n-rai bun гirроrt calitate-pгetr п
Cel rTrai Ьuп гарогt calitate-cosi п

1iп c,ttzttl iп c,ctl,a itt c,ttt]rttl 7ll,tlc,cclul,ii cl.e atr.ib.uire Su,11l alэlic:ctle пlсti tltulle crilerii cle alribuire, Se yoriпdiссl loala c,t,ilat,iile с]а atiibuire ct7эlicale ;i сlепutllirа,э ltltut.iIor еlfёrеttlе)
l2. lnfornrtr{ia ;lrivincl factorii cle ечаluаrе aplicati:

';7:,,',ii':|:l,'';,':|,',::;|:y, ::';;:i:::::,,cttt.fo.tl 
atribuite iп baza crileriilor; сеlmqi ьuп raport calilate_pretr

l3. llccr,aluit rеа ofcl,teIol,:

(Se vа cclmpleltt iп с,апtl iп cctre o/brtele att.|bsl rceyalucile repetat)

la' iiП urnla СХаПliПitri, СvаluЙrii si Сопtраrйrii оlЪrtсlоrг t|cpusc iп cacl rul ргосесlurii cle аtriьuirе s_atl ес is:

Аtгi br: i геа сопtгасtului de achiziti е publica/acordului-carjru 
:

F'actorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй l'unctajul calculatDепumirеа ореrаtоruБi Б**?пi. I
Dепuпliге factorul l

Dепuпliгс 1iсtогul п

Ц!qЦщ!_ щеча lu й rii ofertclo r
Mod ific:i rilc rlDcratc

Dепumirеа ltltutui Dепчmirеа
ореrаtоrului есопоmiс

Cantitate 9i
unitate de

mйsurб

Рrе{ul
unitar
(fйrП

тчА)

Рrе{uI total
(fПrП ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
TvA)

JrUl l - NlUлуJlьНа

конструкция



Ап tt l агса ргlэссdLrri i cjc acIl izi tie prr bl icй:

in tc:meiui art.7l alin. (1) lit а).

Аrgl,tпlепtаrе: Не былО подаttо llrt едllttой оферт.ыr.

I, '"'"","."." "р"r оr econtlmici despre deciziile grupului de lчсrr)pn,r-i u репtru achizi{ii:
д_ чд.чr.lll ,. ,rpcr аrurulUl CcOnOmiC _ J4ta transmiterii - Modalitatea dБ trайmitеrе

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопопtiсi implica|i iп procedura de atribuirelylytt penrru achizilii se realizeazd iп conformilate ctt prevederile art. 3 ]20 I 5 priviпcl ac,hizi7 i i le publ ice)

despre deciziile grupului de
al Legii пr. ]3] diп :i iulie

[]6zilel".ar,,l@Б
miiloace electronice qi/sau fах пг]llzilеiпсйffiп
ЩEi/saufaxn
t_] llzilei".-@,пn
rnijloace electronice gi/sau fах п

l6. Тегmсllut с|е а;lерtаrс репtrч iпсhеiеrеа contractului:

trtрriпdогс:t:

Dепumirеа
operatorului

econonric

Сu capital
а u toh tоп/
Cu capital

ntixt/asociere/
Ctr capital

strýin

Nчmйrul
qi data

contractului/
acordului-cad ru

Cocl
срч

vаlоаrеlt сопtrасtчlui

(DA,/NU)

ri"aБ;ril,*rа с" Trlll

Теrmеп de
valabilitate aI
contractului/
асоrd ului-

cad rч

I8, lпfоrпlа{iа privind achizilii publice durabile (achizifiiverzi) (ruЬriса сlаtД se completeazi tloarin
Ж;*;#,aflT::i'j:Я:,ijJ],':]i::::l':$:: r,,,;, 

"пr.",с сritеriitlе durabilitate 9i s-a iпсhэiаtСОПtrаСt/сопtrасtе рспtrч lot/totu.i p."t."'.*;;;;';;:;;ffi;Жi:;,:::;;Xlllii;",;i,'-" '

In cazuln.
este mai miсй decat рrаgurilе previzute la art.2
alirl, (3) al Legii пг. lЗl din З';uri"ZОiJ
privind achizi!iile pubiice

Ач fost aplicate сritеrii репtrч achizifii
verzi)?

pu blice d urabile ('achizi{ii

vаlоаrеа cle achizifie сч ТvА din сопtrасt/ сопtrасtе а

'r"^',"}кll"rilоr 

репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitatc

Codul Ctr'\'al lotulrri/lotuI.ilo1,1letltru c:lгe:ltl l'ost aplicate r,,.';;;d urabilitate:

Incazul iпсаrечаlой
estc egalё sau nrai шаrе decat рrаguгilеprev5zute Ia аrt. 2 alin. (3) al I-egi1 пr. l3l dinjдЛr?!Ц privind ryЦiziEiile pibr ;.. -l lб zile iп cazul netransmiterii соmuпйп

i|i ц_]т]J_l9з99 е]sр_Цоц!се si/sau fax п



l

criteriul cle аtriьu
aplic:ate criterii de

rе репtru lоtчl/lоturiiе
l urabilitate:

lentru саrе aLu fost Рrе}ul cet БЫlЙ7Б-
costui cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt ca|itate.
cel mai bun rапоrt саlitяtс-

)rеt п
]oSt tr

Рriп рrеzепlа rlпrе cle sепmй, gruрul rlе
с о п l ro с l а l u i/c о п l r ос l e_l о r i п cl i с пl e'i 1i, t *, рl3l diп 3 iulia 20I5 privitra оrtiir,:,Ц;iii, р,recep|iOndrii rпpoortelor cle пюпilоrizаru, ос,

рriп рrеz,епlо clare cle seaпtit, gruрul cle luсrt,
de пchizi|ie,.fпpl репlrч ,nrn poortd rdsрuпrk

Conducitorul grupului clc lчсru рспtrч а

-
(Nu,,t", P,.",,iio--

l luсrч dесlпnй сd lеrпrct,
eclal (ехсерlfrпrl cozarile pre
tblice ), preculчl ;i сd iп t

easlea aufosl ехаmiпаlе si s

l реп|ru пchir.i|ii соп.firпtd с,
эre соп.fоrпl preveclerilor leg

tch izilii:

/е

@

tul de u$leptпre репlrа iл
:vtizttle de аrl. 32 аliп, (3) al
:oz,ul dерuпеrii coпlestoliill
loluIiottole,

о rec,l il tt li п е tt rlеs.fds ч rd ri i р r
ale iп vigoare.

ffi

gll llr.
;i/sau
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nn 01 din l0 noiembrie 2022

l. Date cu privire la autorita

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

gu au tea contractantd
Denumire4 autoritifii contractante Prim[ria comunei Calfa raionul enenii Noi
Localitate Calfa Anenii Noi
IDNO I 00760 I 005590
Adresa Raionul Anenii Noi comuncaCalfa
Numir de telefon 02653724r,069110290
Numdr de fax 026537241
E-mail oficial pri maria. comunacalfa@gmai L com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, tetefon
e-mail)

Ceaglic Ludmila 026537241,069t t0290
primari a. c omunac al fa(@ gmai l. c o m

Tipul procedurii de atribuire aplicate sCererea ofertelor de preluri nlicitatie deschisi
eAketeJ!!4r!!!til

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

Bunuri I Servicii a Lucrlri n

Obiectul achizi{iei Lucrdri Ia proiectul investilional "Sporirea
gradului de acoperire a strazilor cu Iluminat
stradul modern din comuna Calfa raionul Anenii
Noi"

Cod CPV 45321000-3

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (ii cazut
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)

Legea l3ll20I5

Procedura de atribuire (se va tndica din cadrut
portalului guvernamental
www,mtefider.gqt.mdl

Nr : o_c-d s-b--3 wdp_ 1 ;MD _l 66 +97 49 | 7 | 9 |

Link-ul: MTender.md
DaJa p_qblicdrii : 05. l 0 .2022

Platforma de achizifii publice utilizati r achizitii.md; ! e-licitatie.md; n yptender.md
Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) D@: nu s-a aplicat

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice-e atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizi,tie
nLicitalie elecqronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare aBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe: nAlte surse: llndicati.t

Valoarea estimatl (ei, fard TVA) 7501 83.00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: nu s-a aplicat

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



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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu s-a aplicat

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

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data pubticdriij

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pini la termenul-limitl (data 08 noiemb rie 2022 , ora 12.18 ), au depus oferta I ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL 'OLBI COM'' 1016600011659 Olari Elena

6' Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorul economic:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL "Olbi Com "

(Se va c
rrocumentete ce constituie oferta

t n s m n gI! in : pr e ze nt qt, ne pr e z ent at, nu c or e s punde )
Propunerea financiard prezenlat prezenlat otezentat
DUAE

prezenlal
prezenlat prezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat nu corespunde prezentat

Se
Documente de calificare

va cgnsmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
DUAE prezentat prezenlat prezentat
Oferta de pret prezentat prezentat prezentat
Devizele de cheltuieli prezentat ptezentat prezentat
Graficulde execulie a
lucririlor

prezentat prezentat prezentat

Declarafie de neincadrare ?n

sratual[le ce determinl
excluderea de la procedura
de atribuire.

prezentat prezental prezentat

Declaralia privind conduita
eticd Ei neimplicarea in
practice frauduloase Ei de
corupere,

prezenlal ptezenlaL prezentat

Dovada in registrdrii
persoanei iuridice

ptezentat ptezentat ptezental



Dovada in registrdrii
persoanei juridice

prezentat prezentat prezentat

Avizul (integral pozitiv) al
Agenlieipentru
Supraveghere Tehnicd

ptezentat prezental prezentat

Bilan{ul contabil / Raport
financiar
I)emonstrarea experienfei
similare:

ptezenlal prezentat prezentat

Disponibilitate de bani
lichizi, resurse creditare, sau
m ij loace circulante pentru
minim 50% din valoarea
ofertei cu TVA.

prezentat prezenlal prezenlal

Cifra medie de afaceri
pentru ultimii trei ani,
minim 8280255.00lei

ptezentat ptezentat prezentat

Declarafie privind dotdrile
specifice, utilajut gi

cchipamentul necesar

ptezental prezentat ptezental

Declaralie privind
personalul de specialitate

prezentat prezenlat ptezenlat

Dovada angajdrii diriginlilor
de qantier specializali :

prezentat prezental prezentat

Certificat de la FISC ptezenlat ptezentat prezentat

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; preTentat, nepreTentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu rorrtpuidrcerinlelor de calificare))

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

In cqzul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele di catificarr" si "Corespunderea cu specificayiile
tehnice", se va consemna prin: ,,*" tn cazul corespundirii si prin ,,-" tn-cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv;ustificarea pre{ului anormal de
scizut) s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Preful
ofertei

fhrd tva;*

Cantitate
$r unttate

de mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Cor€spunderea
cu'specificafiile

tehnice
Sporirea
gradului de
acoperire a
struzilor cu
Iluminat strudal
modern din
comuna Calfo
raionul Anenii

SRL'OLBI COM'' 750183.00



8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv lustificarea pre(ului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezmatul
rispunsului
opCratorului

economic

9, Ofertanfii respinqi/descalificati:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prej n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informa{ia privind factorii de evaluar:e aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplici

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

De4umirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru

Anularea procedurii de achizifie public6:

In temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedu,ra de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd incodormitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. t 3 I din 3 iulie 201 5 privind achiz4iite pibtice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectafi termenul de asteptare respectat, Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 31 din 3 iutie 20 t 5 privind achiziliile publice,
inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueazd in conformitati cu prevederiteltrtutut IV Capitolut I (Calcularea Termenului) al
Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. Contractul de achizi[ie/ acordu l-cadru incheiat:

LI'VA ul rzl le ul
Denumirea

Iotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fdrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv
TVA)L\ttiri la

proiectul
investi(ional
"Sporirea
gradului de
acoperire a
strazilor cu
Iluminat
stradal
modern din
comuna Calfa
raionul
Anenii Noi

SRL ''OLBI
COM"''

750183.00 750183.00 900220.00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ''OLBI COM" 09.11.2022 e-mail

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

J 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice gilsau faxn
n 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicArii

gin mijloace electronice $i/sau faxn
In cazul in care valoarea estimati a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art, 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

I 11 zilein cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice qi/sau faxn
D 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

* pdn mijloace electronice pi/sau faxn

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de

valabilitate

.al
contractului



SRL "ORBI
coM"

10.Lt.2022 45s2 r 000-3
750183.00 900220.00 30.06.2023

Ptin prezenta dare de s.eaJnd, grapul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicate afost respectat (excepftnd cazurile prevdzute d a\t, sz itio 1i1 iii"iii 
"r,I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), pr""o* si cd n cazul depinerii contestaliilor qi/saarecepliondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate qi solutrionaie.

:::::,:-r::,i:::^!::.11T!: !l!l,ut de tucru pentru-achizitii conJirmd corectitudinea desldsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pievediritor tegale tn vigoare,

Conducdtorul
Primarul com. Ludmila Ceaglic

%Hffi
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C'lu ril'itri ri plit'irrrl tlocrr rrrcnIu ( iu rlc a tribrri re:

(,\'c t,tt cotttplcltt itt ctt:rrl itt ctu'c utt.f i),\'l .s'olicilrrlt: cluri/ic'itri)

I il,,rii r,itt.iii,,:ti .ti rlitii,,ii'ii,,,l
i l)crr rr rrr i ri'rt o rrc rl (oru I rr i .,ct,,i,r iri i cl- .- . r ....._.

[ [i t ptltrlt:rL.t!l!:t i I !r-l il 59 I l! i lririi 1l c q! ty { !'ica rc' l'irllu.rrcrcir succirrtli tr ris;lrrrrsrrltri
l)lr lu I rlr rrsrrr i(u'i i

'1. N'lorlil'iciriol)()rxt0irrtlocrrrrrcrr(ltiutlcatriltuir.c:

(,\a vrr r.'otttltlt,ltt itt t'tr:trl itt t'ttt'a utr ,fit,sl ttlttt,rrlt: tnorlifit:itri)

llczu nratuI nrorl iIic:i rilor'
I'ulllicltc in llAl'/allc rni,jloacclor <lc inlrlrnrarc
(tlrtltir t'tr::)
'l'crrrrcn-l 

i nr i tri tlr: rlcll u rr r:r'e 5 i rlcic h i.l c ri, ir

oI'erlclor' 1trcl rr rrgit ( rI tr 1trt c tt: )

l'iiru'i lit lt:t'tttcttul-lirrritir (rluta -..16.09.2(12?., ura__09_.:__00_), rru rlc;lus ol'crta _7_ ol'crtun[i:

6. lttlilrrulttii prit'irrtl ol'crtelc tlellusc 5i tlocurucntcle rlc calil'iurrr: si al'u'entc l)t-l AI,l prcz.ctrtirtc
tle c:itre ollcratot'ii ccononrici:

iN

T
-;-
l,

:l:
5.

-q,1

tl *t, r,, f t *.t a t t t i t i'r,t ti, :ii- i;i pi t, t,; i, i i t --_- 
--

f ltttliculi rtrtttttit'rrl clc ::ile f

r', I l)enurrrircaoJlcr':rtortrluiccorrorrric II)NO Asociu{iil
aclrninistralorii

SI{1, l'}rinr Cbutclnr 0 I 60700 I 238 Strinr[rarrrr Rornco
SII l. l:rncorn lr&l: 0 16000?-7 45 t lrnr il Oprca
SI{1. l'r'olhrarl<ct l'rirrr 0 0(:00011-i l'i74 Stratan A lcxanclrrr

_ | SIf l ._Corrstructir, (irup

_ I S R L,__!l io_e-nc1g _C1U9qqLc1

0 4(t00001410 .lcrcgrhi Igor
0 4(100001573 Foalca Conrel

SI{1. lrlcrixurr 003607002ti03 IJsLrrclu Vasilc
SII I , tgolttl1'!'Q91s11_1qc! 0r460000t827 '[-atanrs Irlor

I)crr u rrr irc
tloctrrnctrt

l)en u nr irca operatoru lui econornic
SI{I,
I'r'i rtt

Conl.crrl

SItI,
Ilrrcrinr
li&ll

st{r.
Prolln
arl(et
Print

SI{I,
Constlrrctiv

Crup

SRL I) iocncrg
Corrstluct

SIl'L
I"lerixon

SRI,
Igosta fl'
Corrstrrrct

l)ocurnclrtcle cc constitrric olbrta
(,\c t,tt t.'ott,rntrtrr 1tt'itt: l)rczentut, t?apt'cictllul, tltt corc

I) r'o1"rrr ncltir tch n i cir l)t'(::('n IuI l)t'1,::(t'l lill pre:ien I
0l

Of'crta nrr a
lbst
dcsch isir

pentltr
cva lLrarc,

dcoarcot)
o l'crta
clasatit pc
locrrl lclulrir
prct nu a

fbst lcspinsir
saLr

dcsca lillcatti
gi rcspectiv
a fbst
dcscrn natii
cist igirtollc

Of'crta nu a

lost clcsch isu

pcntnr
cVa lrrttrc,
deoarcce
of'erta clasatir
pe locul I

rltrl-xi prcl, rrrr a

lbst rcsl:insir
sau

rlcsca lificatir
;i rcspcctiv a

{ost

cleseur natir
ci;t igirtoare

O{crta
nu a lbst
d csc lr isir

pcrrtlrr

evir I Llare

dcoalece
o I'c rta

c lasatir
pc lcictrl

lclLrpir
prcl nu a

Ibst
rcspinsl
s0r,t

clcscalill
catri s i

O[trta rrrr

a fbst
clcsch isI
pentru
cval uarc,
cieoarccc
olbrta
clasatir pc

Iocul I

clupir prcI
nu a lbst
respinsl
SALI

descal i fica
tir $i
rcs;lt:ctiv a

lbst

l) r'o prr rrc rr:lr

fi nanci atl'i
ltt'L':Cttl(.tl l)t (.,::anlul l)t'c:c n l

ill
I)UAl: 1tt'c;.ctt/tt/ 1tt'a:crtlcrl l)t'e zc n

Iill
(illarrtia pi:rrtrtr

olcltii
l)r(:(nl(l 1tt't::t:ttlrtl P rcze t't

/trl

2



l rcspect i

v a lost
clcscrrr rra

tir

ci;tigirto
a[e

Docunrcrntc clc cnIifica rc
Sc vtr,cortstrtyrtll2r.itt.: ll!:l:Ign!_qL llcl).tt)i!!!Ul!,.!lt!cl?!c:

l)t'(.(\tl(tl l)t'a::e t1Iul l)t'c::a n I

ul
(i ra llc clc r:xr:crrt al'ri

a l trclirri lrll

I rxprrricrrla siltr i llrni

I)cclrrlllic privinil
Iistl plirrcipalclor'
Irrcrari e,rcclrtatc in
trltinrrrl irn clc

aclivitutr:

[)cr:lalit{ ic pri vi rrcl

tlotirri Ie speci licr:.
trtilaitrl 1i
cch iparrri:nt Lrl

ncccsaI llclrIt'u
'irrclcplin 

ir"ca

i:o l'cs 
1-r 

tr tr zitI olt lc lr

con tract rrlLri

[ )cclalalic 1-rri vi rr<l

pi:r'sorralLt lclc
spcr:ialitatc plopLrs

pcn I IU

inr p lcrttr: rt ta lcir
c()nt[ilctului

sLrbcorrtlactanl i lor 5i
prrrlcaillirr'( i le <l i n

corltlilct ciil'c sur)t

intlcplinitc rlc

A rtgrrjlrnrcnt plivinri
sr.rs1 i nc|clt tclrn ir:ii 5i
proli-'sionrrIti it

o lcrtarrt rrlLr ii r,,r'trPLrlu i

clc opclatori
ccorronr ic i

l)t'(:(:nlul

|)t'c::cnI0I

('ot'c,\il)lut

tl!--- -
l)t'e2cn lQ I

l)t'(::(n/ul 1 
t t'a:.: t,t t I t.t I

ltrc::cttlrtl t,;;i*ri;

l)t'a:(nlu/ l)t'(::(!t)lul

l)t'(:.:a n l0l l)rc;c nlul

l)t'(::rnl(tl

l) t'e:( t 1l (.t I

<lcscrnr rratli
ciqt igtitoar
c

l)t'a:c n
Ittl

l)rezc nl
ul

pt'e zcnl
0l

l)t c:ctlI

Anlluilnrcnt tcr'l
sLrsli nlttol ll rrirrrciar

[)cr:larirl ic pri vi trcl

valabi I itatca o I-cltci

I rtlirlrrrali i privi rrcl

asoi: iclelr



l)t'crail lQl

l)t'(:(nI(ll

I) t'c:c LlI(t I l) rczc n

Irrl

I )l'L'::L'l I I

ul

1tt'c:a ttlttl

l)t'('':('tll(ll l)t'c::(nl(tl

tlttctrtttt'tt/rrlitt tlc ttlrilttrit't:.1i .sc t)u ('on.\'cnuttt ltrin: pt'ez,cttlrtl, ttaprazettlttt, nu coresl)ttttde (in cttzttl.
t'titttl rlttt'trtttt'tttul u.fit,st 1tt't':t:tt/trl, tlur tttt c:ot'c.s:ltt.ltttlac'ct'iul<tlor rlc c:ul if ic:urc))

'7. llrlirrrrrl(ia privinrl corcsprurtlu'c:r olt'rtclorcu ccrirr(ctc solici(atc:

" itt t'tr:trl trtili::ririi lic'ilrrlici clac:lt'onit:c ,st: vrt intlir:tr 1tr'<tlttl o/brtei,/inule

I) c tt rt rtr ircir
lo(rrlui

l)cn rr nt irclr
o lle r':t (ortr Irr i

e r:rirront ic

t)r'ctulol'crtci
( lhla 't'tr4;i'

Clrrtitatc qi

rrnilulc tle
nt:Isu rii

(lorcspunrlcrca
cu ccrirr(elc tlc

culilicarc

C-'o rcs;l u n rlcrca
crr sllccilicn{iilc

tcr h lr icc
Itccrlnstrtrctiir
ac olrclistr lrri
la institLrtia
clc ccltrca t ie

tirnprrrii:
..( )trgLrtli''.
sattr I

Nuliirculc)ti"
t'irionttI
I 
rlorc sl i

S l{ 1 , I'r'irrr ('orrtcrrn 2i0l0.st,l9 I lot -l

Slll. l:urcorrr tr&l: 27 83 t 4't .50 I lot -l- 1"

S It l . l)r'o llrrirrl'ct
I)ri rl

3017285,60 I lot -l- 1-

SRl. (lonstntctiv
(irulr

3ll5(r2l.lti I lot OIbrta uLr il
Ibst clcsch isa

pcntru
e va lLrarc,

clcoali:cc
olbrta clasatir
pc locLrl I

tlrrpri lrlct uir a

lbst rcspinsit
SA LI

tlcsurlillcatri 5i
l't:sPcc'1,t a

Irlst dcscnrniitir
ci;;tigdtoarc

Of'crtrr rrLr a {ost
clcschisii pcntrlr
cva lual'c.

clcoarcccr oli:rta
clasatii pc locul
I clrrlrti prct nLl a

lbsl lcspinsh saLr

dcscalillcatir ;i
rcspcctiV a fost
clc sc nr n a tilr

ciqt igatoa rc

SRL lliocncrg;
ConslrLrct

3l 15621.18 I lot

Sl{1. lrlclixon 3l t10244.33 I lot

S It L lgosta l'['
('rlnstrrrct

i6,ll6,ll.00 I lot

proIcsionaI

I

r Aviz pcntlrr

I ltallicipalc la

i licitatiilc pLrbl

i luclriri tlirr rlor

] constlLrctiilur r

I r':l:":"rr ',,

i IJllirrrrrl rrrptlrt
lirxrrreilrr'

l

il
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2

t -irri"
I solicitlri

[i] 
ro2o,

t

lJ. l)ettlt'tt clrtcitlrtrcit rrrror rrcclirritijlir^irrr conl'irrnirrcl rrrror rlrrtc privintl corcsprrrrtlcre.a ol'crtci
ctt cet'itttclc stitbilitc irt tlocurrrcrrta(ia tlc atrillrrirc (inclusir,,j ustilicarca prc(ului unornral rlc
scitzut) s-a solicitut :

I n lirrrtr:r tiit sol icif :r lri

Prin sorisoarea rtr',zl[J/l l-22 din
02. 1 1,2022, opcratonr l ccononr ic a

.justilicat priri calcrrlc solicitnrile qi

ancxarca docrrrlcrrtc lor'.

( ) I c'rt u rr t i i rcs 1t i rrsi/rl cscrr I i ljc:r t i :

I)c11 t1 1p i 1 
e1a uyro'u tortr Iu i cconorrrit:

Sl{1. I)r'irn ( orrtcllrr

10. Motlulilalr:ir rlc evitltrirrc t ol'cr.tclor.:

l)cntrLr llccarc lot X
I)cr.rtrtr nrai nrLr ltc lottl'i crrntLrlatc rI
l)cntrrr loatc lotrrrilc r r

Altc lirnitirri privirtcl nrrnrtinrlrlc loturi carc l)ot ll atribuitc accluiali ol'crtant: lltulic:rr1il

.l trstilrcarca rlccizici clc a rrLr atritttr i cctntracl.tr I 1tc lotLrri:

Il. (.'ri(criultlcittrillrrircu;ilicut:

I)r'c1Lr I ccl rnai scrizrrt X
(lo:;tul ccl nrai sciiztrt r.t

('cl rnai bun raport calitutc-1;re1 r-t

Ccl rlai [rrrn la1-loll calitatc-cos;t r:

itttlictr totrla ct'ilat'iilr tla trlriltttirt,trltlicrrtt,.yi tlc.ntttttirerr lolrrrilot'ctlcrental

12. lrrlillrnir(iir Jrrivintl lirctorii rlc cvaluarc alllicaii:

I ) t'c l .\'( t t t <'c I t t t t t i lt t r tt rr t 
1 
tt t r'l c'r r I i / rt / <t-r'o.s' / )

13. llccr,aluarcaolt'r'tclor:

(,\'c t'tr t'ottrltlalrr in ctr;rrl itr t'tu'tt ofi:t'lele ntt.fb,s'l rc<:r,ultrrrl<t rapclut)

,l rrstiI'ica rca prelului
lunornral tlc scrizul irl
oI't rtci.

llcznratuI nisltunsuIui opcratorului
ccono nl ic

N'lotivu I rcstrin gcrii/tlcsca Ii ljcii rii
N u corcspLl nclc cerirr [clr)t sol ioitatc 0()n I onl
docrrrnctatici dc atlibrrilc privin(l cxpericltta
sirnilarir. potrivit prcvcclcrilor alt. 44 alirr, (l)
clirr l,cgca rrr. l3l 12.0lr5, ol'cltarrtLrl arc obliga(ia
tlc a claboru of-crta in conlbrnritato cLt

prcveclclile clin rJocuntenta(ia clo atribLrirc, iar
r:onlbnn dispoziliilor art,69 alin, (6) Iit. b) din
ac,eia$i It:go. arrtolitatca contlactantir nrr acccl"ttzi

olc-r'ta in oaz-rr I in carc accastil nrr corc'sprrrrclc

ccrin{clrlr cxpLrsc iu dootrnrcntatia clc atri[rrrirc.

Iiirclorii tlc t:r'll rr:r rr: \/aloarcir tlin ol'crtl"r Pu ncta.iul calculBt
l)r:nrurrircir ()l)crirtolulLri cconontic I 'l'otal

l)errrrrrrirc lirettl|Lrl I ll)()n(lct'ell

I)cntrnrirc liictorrrl rr ll'orrdclcir

Ollcrnt lorrr I econonr ic



i Ntotir rrl rcevulrrririioli,rlclor' I l(ccvllrriu'cir.rl'crrclorla i'ostcir:CLiratilribaza clc.iizi.inN.{c
I N{orlil'icnrilc opci:rii' l-r{-t'*tr ,l".c'.ril*ifiiE;;isrlt, Efiinlx-rll* i,ri,rtriolicratolutui 

-

L __l_-qqllfnrnic Slll. l)rirn Conlelrl a lbst rgspinsil

l'1. i,, t, ,',,,, cxrttttittiit'i, cv:tltrlrii ;i corrr;llnirii ol'crtclor rle prrsc irr curl rrrl lrnrccrlurii rlc utribuirc
s-:t tlt:cis;

z\tribrrirclt colttracttrlrriclc lrcltizitic putrlicir/ar:or.dtrlLri-cacll.tr:

I)cnrrrrrirca
o llcrl Io ru I rr i

ccotrottt it:

llrlr:orn

Ca rr t i{u tc
si rrnilatc

tlc
rrr ti s rr ri-l

I)rc(ul unitur'
(liit'ii'l'\zA)

I)r'ctul tolul
(liit'ii'l'\zA)

l)rctul total
(inclusiv'l'VA)

I{e corrst ruc t ia

acolrcriSu lu i la

irrstitrr(ia tlc crlrrcatic
tirttpLrrie ..(iLrgtrtii".
sitt r r I Nl ir li: Lr lcst i.

2'183 I 41 ,50 3 339 711,0

Anrrlarca proccclrrrii dc achizitic prrblicti:

irr tcrnciul art. 7l alin. lit

z\ rlltt nr c rr t lr rc:

|5. lttlitt'tttal'ca olte ralorilot' ccorrorrrici rlcsprc tlcciziilc llrrrltrrlui tlc luo'rr llcrrtru uchizitii:

Ittt-'i'tr ltattlt'rr trclti::i1ii ,tt' t'ctrli:arr:ir irt c'ortfitrtttiltrtc t:tr 1tt'evt:tlct'ilc rtrl. 3 t ul I.cgii nt'. l3 t din 3 ittlie
)() I.1 1triritttI ttIri::i1iiIa 1trrltI it'a)

16, -l'errucrrrrl rlc usteptarc l.lclrlru irrchcicrca corrlractului:

in c'aiLrl i,, ,,,riJ i,riina,.li .,iiii,.,ritri u c'o,itriritutiri cstJ
rnui nricir clecil pragrrlilc ltrevirzrrtc la alt.2 alirr. (3)
irl I"egii rrr'. l"l I clin I irrlic 20l-5 pri virrcl achizitiilr: ll zilc in caz-ul nctransruitcrii contunicilii prirr
prrhlier: rrri,l loacc clcr:lrnrrice 5i/sau ltrx r r

t-l I I zilc irr cuzLrl tllrrrsrrritclii corrrrrnicirlii lllirrlrt cazll irr cnlc vllourca cstirnutir a corrttrctrrltri cstc
cltalir slru nrai rnali: rlccal 1lt'agrrrilc pr:viizLrlc la alt. 2

irlin. (3) al l,cgii rrr'. l-ll rlirr -l iLrlir:,2()1.5 privin<l
lrchizit i i lc ptrbl icr:

nri.l loacc clcctronioc si/saLr fhx l
["] l(r zilc in cazrrl rrr:tlarrsrnilcrii contrrrrictirii l.rrirr
rrrilloacc r:lcctronicc si/saLr lirx rr

t'tt 1tt'trt'ctlt:rilc 
'l'll'1,(il,(ll ll' ('rrltitrtlrrl I 1('rtlt'ttlrrrcrt 'l'et'rrte ntrlrri) ol ('orltrltti ('ivil ol llcptrblicii

,\'loltlt tvtr1.

SIiI,
l:&ll

2't8'314't,50

l)en unrirea opcra(orulrri
ccon o rn ic

l)ata transrniterii Motlalitatea de trarrsrnitcrc

Slil. I'rirtr (lontclnt 113.t 1.20?2 c- rrr a il
Slll.llrncont ll&l: 01. I L2022 c-muil
SRL I)xrlrnurl<ct I)rinr 03.t 1.2022 c- nr:r iI
SRl. ('orrstrLrctiv Ct'rrl-r 03.11.2022 c-nla I

SI{1. l}ioe ltcrS Const.rrrct 01. I r.2022 c- nl ll I

Sl{l.lrlclixon 03.1t.2022 c-ntI I

,11!! ..! gg td_ !s l_!L ! q t 0J. I I.202 c- nl lt

X 6 z.i lc in cazul trarrsrnitcri i contLrnicirlii ltrirr
niiiloace elcctlonice si/saLr fnx rr

I lot



t'7 , ('on t rlct rrI rlc uchizi{ic/leorrl rr l-cirtl rrr irrchciat :

Itl. lrrlilrntatilt privintl lchizitii publicc tlurabilc (achizi(ii varu.i) (t'ubric'q clatd sa cottrplctcct::ii tlocu.
itt c'tt:trl itt r.:ttt't ltr 1tt'oc:etltrrtt r.lc ttr;lti:i1ia lttrblic'ti utr.fixt uplictrta critcrii cle cltrrubililulc.yi s-u inchcicrt
L'ot?tt'(tc'l/L'otllt'uL'lc l)(.tllt'u lot/lotttt'i pcnlt'tt cot'e utt.fit.tt ultlicule c:riterii cle dttrabilitotc):

l'rirt ltrc:.cnttt tlrrre rla scutttti, gntprrl rle ltrc'rtr tlccluri L'i teuttenul rlc uqtcltlrtra panlnt irtclrcicrcu

trr. l-ll rlirr -l itrlie 2015 privitttl ucltiz,iliile puhlice ), precttnr;i cri itt cuz,ul tleltuncrii c'otttesluliilor qi/sutt
rttr:t:ltlittnirii ntpourlttl0t' tlc ttt0rtilttri?,urc, ucc(ts'let utt .fitst c.ruruinula $i r'oluliofiule.

rle rtclrit'.i1itt,.firltt ltctttrr rttrc prtttrli rii.tlttutrlct't: t:ort.fitrtrt prcvctlarilor lagulc itt t'igout'c.

(jrln<l ucii1onrI gr"rrprrlrri rlc Iut:r'u pcn{r'u achiz.i(ii:

| [nlrcllrirrtlcrcir:
I ('u c:rllitrrl

l)t'tttttttit'c:t i ltrrtolrtrlrr/

oJlel.itlot'ttltti | 
(ltrcilllititl

cc,rr,r,ic I rrtirl/rrsociet'e/
i Clu cullitll
I stl'irirr

N rr rrri'i ru l

si <lutu

cort t ruct u lu i/
luco r'(lu Iu i-

clttl ru

Corl
CI'
\/

Valoarea contractului
'['crrnen tlcr

Vullrbilitatc rl
colr t r'11ctu Iu i/a

cord u lu i-
c:t(lIu

lilrii'l'\zA inclusiv
.I'\/A

SI{l ( u cll)itirl
l.ttturrttt , irtttolttrrtt
I:&l: ;

Nr', t) in

t0.ll.
2022

4l
\Oi(-l u
s1'

278i I 47,50 "\ 33q777 30.t2,2.023

r\u lirst aplicrrlc critcrii l)otrlru :rchizitii ;lrrblicc rl ur.abilc (achizi(ii
vc rz.i) ?

(l)A/NU1___Nu___ _

\/aloarca rle aclrizilic cu 'l'\/A tlin corrtract/ corrtractc l
lotului/loturilor pcntru citre ilu ltrst aplicatc critcrii rlc
rlu rabilitutc (lci N,l I)): fi, ri, c, I i .i,,," a-i,i it /il

(lorlulCl)V rrl lotultri/lotrrrilor;lcurlru c:u'c 1lu lirst aplicatc critcr.ii
tlc tlu r':r lrilitir te:

Critu'iul tlc utrilluit'c pcnlru lotul/loturilc pcn(r'u c:rrc au lost
aplicalc critcrii rlc rlula bilitatc:

l'r't,1trl ccl tltui .\((i:ul i,)

L'o,sttrl cel trttri ,\c';tzut t..l

Ccl tnqi brttr t'ttltot't. (:ulilole-prel c)

Cel nrui l';trn ruprtrl ccrlitote-cosl a

l't't:ntttttc)

Wffi



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

nr.143/22 din 31.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

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

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

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

2. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției 
„Carne de pasăre”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale 

Cod CPV 15100000-9 
Valoarea estimată a achiziției  1 350 000,00 

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

nr. ocds-b3wdp1-MD-1661254100892 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661254100892?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 23.08.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

- 

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 30.09.2022 

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

14/727  
07.10.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1057100,00 lei 
Inclusiv TVA: 1268520,00 lei 

Termen de valabilitate 23.12.2022 
Termen de execuție 20.12.2022 

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului   

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, 
subpct. 2). 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661254100892
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Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu 

Alte informații relevante Nu sunt 

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

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1661254100892 din 12.09.2022, la lotul 
„Carne de pasăre”, a fost desemnat cîștigător operatorul economic SRL „Floreni”. Conform contractului 
14/727 din 07.10.2022:  

1. „Carne de pasăre”, în cantitate de 30000,00 kg, la preț de 42,28 lei/kg, inclusiv TVA, în suma 
totală de 1268520,00 lei, inclusiv TVA se majorează cu 3324,00 kg, la preț de 42,28 lei/kg, inclusiv 
TVA, în suma totală de 140538,72 lei, inclusiv TVA și constituie 33324,00 kg, la preț de 42,28 lei/kg, 
inclusiv TVA, în suma totală de 1409058,72 lei, inclusiv TVA. Termen de livrare: în perioada 
octombrie - 20 decembrie, anul 2022. 

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

Conform scrisorii de solicitare din partea J4 Direcție logistică a Marelui Stat Major al Armatei 
Naționale (structura responsabilă de asigurarea alimentației efectivului), privind necesitatea majorării 
valorii contractului nr. 14/727 din 07.10.2022, în limitele prevederilor legislației în vigoare precum și 
surselor financiare existente, în scopul asigurării neîntrerupte cu hrană a efectivului Armatei Naționale și 
prioritizarea necesarului/ sortimentului de produse alimentare. 

Necesitatea majorării se datorează faptului rezoluțiunii contractului de achiziționare a „Rondele 
(steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu” (HEK)” – produs de importanță majoră în rația 
alimentară, care a creat o insuficiență de produse alimentare pentru asigurarea alimentației militarilor 
(HG 423/1992). Astfel, a devenit necesară substituirea produsului vizat cu alte produse alimentare, 
pentru a suplini rațiile alimentare, conform normelor de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor 
militare ale Armatei Naționale. 

Rezoluțiunea menționată s-a efectuat din motivele neonorării clauzelor contractuale de către 
operatorul economic contractant a produsului „Rondele (steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu” 
(HEK)”, respectiv circumstanțele menționate nu au putut fi prevăzute de către autoritatea contractantă.  

Reieșind din cele menționate și dispunând de sursele financiare disponibile, conform art. 76, 
alin. (7), subpct. 2), Legea 131/2015, privind achizițiile publice „Contractele de achiziţii 
publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în 
următoarele situaţii: atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) 
modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a 
contractului; c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru initial.”, se propune de a încheia acord adițional de majorare a valorii 
contractului nr. 14/727 din 07.10.2022, încheiat cu operatorul economic SRL „Floreni”. 

7. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 

nr.189/22 din 31.10.2022 la contractul nr. 14/727 din 07.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional 
privind majorarea valorii contractului menționat. 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL „Floreni” - 14/871  31.10.2022 117115,60 140538,72 

Conducătorul grupului de lucru: 

.                    Sergiu VOINU                         .                                      ____________________________ 
                              (Nume, Prenume)                                                              (Semnătura) 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661254100892
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
 



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

nr. 141/22 din 28.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

2. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției „Conserve din carne în bucăți”, pentru necesităţile 
Armatei Naţionale 

Cod CPV 15100000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2 233 000,00 

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

nr. ocds-b3wdp1-MD-1661512904000  
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661512904000?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 26.08.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

- 

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 21.03.2022 

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

14/758  
Data: 19.10.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1822800,00 lei 
Inclusiv TVA: 2187360,00lei 

Termen de valabilitate 23.12.2022 
Termen de execuție 15.12.2022 

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului   

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, 
subpct. 2). 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții Nu 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661512904000
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publice/acordului-cadru (după caz) 
Alte informații relevante Nu sunt 

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

În urma procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1661512904000  din 12.09.2022, la 
pozițiile ”Conserve din carne de bovina (ambalaj:450-550 gr)” și ”Conserve  din carne de porc (ambalaj: 
450-550 gr)”, a fost desemnat cîștigător operatorul economic SRL „Carnprodlux”. Conform contractului 
14/758 din 19.10.2022:  

1) poziția „Conserve din carne de bovina (ambalaj:450-550 gr)”, în cantitate de 7000,00 kg, la 
preț de 172,80 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 1209600,00 lei, inclusiv TVA se majorează cu 
736 kg, la preț de 172,80 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 127180,80 lei, inclusiv TVA și 
constituie 7736 kg, la preț de 172,80 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 1336780,80 lei, inclusiv 
TVA. Termen de livrare în perioada  octombrie  - 15 decembrie, anul 2022; 

2) poziția „Conserve  din carne de porc (ambalaj: 450-550 gr)”, în cantitate de 7000,00 kg, la preț 
de 139,68 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 977760,00 lei, inclusiv TVA se majorează cu 1050 
kg, la preț de 139,68 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 146664,00 lei, inclusiv TVA și constituie 
8050 kg, la preț de 139,68 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 1124424,00 lei, inclusiv TVA. 
Termen de livrare în perioada  octombrie  - 15 decembrie, anul 2022. 

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

Conform scrisorii de solicitare din partea J4 Direcție logistică a Marelui Stat Major al Armatei 
Naționale (structura responsabilă de asigurarea alimentației efectivului), privind necesitatea majorării 
valorii contractuluinr. 14/758 din 19.10.2022, în limitele prevederilor legislației în vigoare precum și 
surselor financiare existente, în scopul asigurării neîntrerupte cu hrană a efectivului Armatei Naționale și 
prioritizarea necesarului/ sortimentului de produse alimentare. 

Necesitatea majorării se datorează faptului rezoluțiunii contractului de achiziționare a „Rondele 
(steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu” (HEK)” – produs de importanță majoră în rația alimentară, 
care a creat o insuficiență de produse alimentare pentru asigurarea alimentației militarilor (HG 423/1992). 
Astfel, a devenit necesară substituirea produsului vizat cu alte produse alimentare, pentru a suplini rațiile 
alimentare, conform normelor de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei 
Naționale. 

Rezoluțiunea menționată s-a efectuat din motivele neonorării clauzelor contractuale de către 
operatorul economic contractant a produsului „Rondele (steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu” 
(HEK)”, respectiv circumstanțele menționate nu au putut fi prevăzute de către autoritatea contractantă.  

Reieșind din cele menționate și dispunând de sursele financiare disponibile, conform art. 76, alin. 
(7), subpct. 2), Legea 131/2015, privind achizițiile publice „Contractele de achiziţii publice/acordurile-
cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situaţii: 
atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) modificarea a devenit necesară în 
urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le 
prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creşterea preţului nu depăşeşte 
15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru initial.”, se propune de a încheia 
acord adițional de majorare a valorii contractului nr. 14/758 din 19.10.2022, încheiat cu operatorul 
economic SRL „Carnprodlux”. 

7. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.    

188/22 din 28.10.2022 la contractul nr. 14/758 din 19.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind 
majorarea valorii contractului menționat. 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL „Carnprodlux” - 14/863  28.10.2022 228204,00 273844,80 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661512904000
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Conducătorul grupului de lucru: 

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



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

nr.139/22 din 27.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

2. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției ,,Conserve de pește”, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale 

Cod CPV 15230000-9 
Valoarea estimată a achiziției  1 050 000,00 

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

nr. ocds-b3wdp1-MD-1661422414605 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661422414605?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 25.08.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

- 

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 06.10.2022 

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

14/751 
13.10.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1022666,67 lei 
Inclusiv TVA: 1227200,00 lei 

Termen de valabilitate 23.12.2022 
Termen de execuție 15.12.2022 

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului   

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, 
subpct. 2). 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661422414605
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Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu 

Alte informații relevante Nu sunt 

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

În urma procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1661422414605 din 12.09.2022, la lotul 
„„Conservă de peşte „Sardină” în ulei””, a fost desemnat cîștigător operatorul economic SRL 
„Customagic”. Conform contractului 14/751 din 13.10.2022:  

1. „Conservă de peşte „Sardină” în ulei”, în cantitate de 10000,00 kg, la preț de 122,72 lei/kg, 
inclusiv TVA, în suma totală de 1227200,00 lei, inclusiv TVA se majorează cu 1500 kg, la preț de 
122,72 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 184080,00 lei, inclusiv TVA și constituie 11500 kg, la 
preț de 122,72 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 1411280,00 lei, inclusiv TVA. Termen de 
livrare: în perioada  octombrie  - 15 decembrie, anul 2022. 

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

Conform scrisorii de solicitare din partea J4 Direcție logistică a Marelui Stat Major al Armatei 
Naționale (structura responsabilă de asigurarea alimentației efectivului), privind necesitatea majorării 
valorii contractului nr. 14/751 din 13.10.2022, în limitele prevederilor legislației în vigoare precum și 
surselor financiare existente, în scopul asigurării neîntrerupte cu hrană a efectivului Armatei Naționale și 
prioritizarea necesarului/ sortimentului de produse alimentare. 

Necesitatea majorării se datorează faptului rezoluțiunii contractului de achiziționare a „Rondele 
(steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu” (HEK)” – produs de importanță majoră în rația 
alimentară, care a creat o insuficiență de produse alimentare pentru asigurarea alimentației militarilor 
(HG 423/1992). Astfel, a devenit necesară substituirea produsului vizat cu alte produse alimentare, 
pentru a suplini rațiile alimentare, conform normelor de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor 
militare ale Armatei Naționale. 

Rezoluțiunea menționată s-a efectuat din motivele neonorării clauzelor contractuale de către 
operatorul economic contractant a produsului „Rondele (steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu” 
(HEK)”, respectiv circumstanțele menționate nu au putut fi prevăzute de către autoritatea contractantă.  

Reieșind din cele menționate și dispunând de sursele financiare disponibile, conform art. 76, 
alin. (7), subpct. 2), Legea 131/2015, privind achizițiile publice „Contractele de achiziţii 
publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în 
următoarele situaţii: atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) 
modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a 
contractului; c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru initial.”, se propune de a încheia acord adițional de majorare a valorii 
contractului nr. 14/751 din 13.10.2022, încheiat cu operatorul economic SRL „Customagic”. 

7. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.  

186/22 din 27.10.2022 la contractul nr. 14/751 din 13.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind 
majorarea valorii contractului menționat. 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL „Customagic” - 14/860  27.10.2022 153400,00 184080,00 

Conducătorul grupului de lucru: 

.                    Sergiu VOINU                         .                                      ____________________________ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661422414605
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                              (Nume, Prenume)                                                              (Semnătura) 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
 
 



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

nr. 140/22 din 27.10.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

2. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 

Obiectul achiziției „Conserve din carne în bucăți”, pentru necesităţile 
Armatei Naţionale 

Cod CPV 15100000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2 233 000,00 

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

nr. ocds-b3wdp1-MD-1661512904000  
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661512904000?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 26.08.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

- 

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 06.10.2022 

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

14/759 
19.10.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 926550,00 lei 
Inclusiv TVA: 1111860,00 lei 

Termen de valabilitate 23.12.2022 
Termen de execuție 15.12.2022 

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului   

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 7, 
subpct. 2). 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661512904000
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Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu 

Alte informații relevante Nu sunt 

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

În urma procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1661512904000  din 12.09.2022, la 
pozițiile Conserve din carne de bovină (ambalaj:200 - 240 gr.)” și „Conserve din carne de porc 
(ambalaj:200 - 240 gr.)”, a fost desemnat cîștigător operatorul economic SRL „Customagic”. Conform 
contractului 14/759 din 19.10.2022:  

1) poziția „Conserve din carne de bovină (ambalaj: 200 - 240 gr)”, în cantitate de 3000,00 kg, la 
preț de 202,56 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 607980,00 lei, inclusiv TVA se majorează cu 
450 kg, la preț de 202,66 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 91197,00 lei, inclusiv TVA și 
constituie 3450 kg, la preț de 202,66 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 699177,00 lei, inclusiv 
TVA. Termen de livrare în perioada  octombrie  - 15 decembrie, anul 2022; 

2) poziția „Conserve din carne de porc (ambalaj: 200 - 240 gr)”, în cantitate de 3000,00 kg, la 
preț de 167,96 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 503880,00 lei, inclusiv TVA se majorează cu 
450 kg, la preț de 167,96 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 75582,00 lei, inclusiv TVA și 
constituie 3450 kg, la preț de 167,96 lei/kg, inclusiv TVA, în suma totală de 579462,00 lei, inclusiv 
TVA. Termen de livrare în perioada  octombrie  - 15 decembrie, anul 2022. 

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

Conform scrisorii de solicitare din partea J4 Direcție logistică a Marelui Stat Major al Armatei 
Naționale (structura responsabilă de asigurarea alimentației efectivului), privind necesitatea majorării 
valorii contractului nr. 14/759 din 19.10.2022, în limitele prevederilor legislației în vigoare precum și 
surselor financiare existente, în scopul asigurării neîntrerupte cu hrană a efectivului Armatei Naționale și 
prioritizarea necesarului/ sortimentului de produse alimentare. 

Necesitatea majorării se datorează faptului rezoluțiunii contractului de achiziționare a „Rondele 
(steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu” (HEK)” – produs de importanță majoră în rația 
alimentară, care a creat o insuficiență de produse alimentare pentru asigurarea alimentației militarilor 
(HG 423/1992). Astfel, a devenit necesară substituirea produsului vizat cu alte produse alimentare, 
pentru a suplini rațiile alimentare, conform normelor de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor 
militare ale Armatei Naționale. 

Rezoluțiunea menționată s-a efectuat din motivele neonorării clauzelor contractuale de către 
operatorul economic contractant a produsului „Rondele (steak) din peşte congelat  de tip „Merluciu” 
(HEK)”, respectiv circumstanțele menționate nu au putut fi prevăzute de către autoritatea contractantă.  

Reieșind din cele menționate și dispunând de sursele financiare disponibile, conform art. 76, 
alin. (7), subpct. 2), Legea 131/2015, privind achizițiile publice „Contractele de achiziţii 
publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în 
următoarele situaţii: atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) 
modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a 
contractului; c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru initial.”, se propune de a încheia acord adițional de majorare a valorii 
contractului nr. 14/759 din 19.10.2022, încheiat cu operatorul economic SRL „Customagic”. 

7. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.  

187/22 din 27.10.2022 la contractul nr. 14/759 din 19.10.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind 
majorarea valorii contractului menționat. 

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 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661512904000
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SRL „Customagic” - 14/859  27.10.2022 138982,50 166779,00 

Conducătorul grupului de lucru: 

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























 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.__1____ din 09.11.2022_________ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cucoara, r. Cahul 
Localitate s. Cucoara, r. Cahul 
IDNO 1007601006977 
Adresa s. Cucoara, r. Cahul 
Număr de telefon 029951443 
Număr de fax 029951574 
E-mail oficial denisencot@yahoo.com 
Adresa de internet - 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Denisenco Tatiana, 078738365 

 
II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

 
Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru instituția 

preșcolară pentru perioada 01.07.2022-
31.12.2022 

Cod CPV 
  
15800000-6 

Valoarea estimată a achiziției  123182 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21058955 
Link:   
ocds-b3wdp1-MD-1655987995038 
 

Data publicării anunțului de participare 23.06.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri □     Servicii □      Lucrări 

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

 Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare  Buget de stat □     Buget CNAM 
□  

Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

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

 08.07.2022 

Denumirea operatorului economic SRL”SLAVENA LUX” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:44 
Data:25.07.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655987995038
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 
Inclusiv TVA: 82011 MDL 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

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

 
Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 

Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic art. 77 din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 

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

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  
 
 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) Micșorarea valorii contractului se datorează faptului că, la începutul anului de studii prezența 
numărului de copii a fost mai mică decât cererile depuse. La întocmirea contractului în luna iunie a fost 
prognozată suma pentru 50 copii.Din cauza vacanțelor și a migrației în timpul verii,din motivul 
îmbolnăvirii de viroze în lunile septembrie-octombrie frecvența copiilor a scăzut.  Ne  propunem 
micșorarea valorii contractului și retragerea sumei contractate. 
 

 
 
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Micșorarea valorii contractului se datorează faptului că,la începutul anului de studii prezența numărului 
de copii a fost mai mică decât cererile depuse. La întocmirea contractului în luna iunie a fost prognozată 
suma pentru 50 copii,însă din cauza vacanțelor și a migrației în timpul verii,precum și din motivul 
îmbolnăvirii de viroze în lunile septembrie-octombrie frecvența copiilor a scăzut.  Ne  propunem 
micșorarea valorii contractului și retragerea sumei contractate. 
 
 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 44 din 25.07.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului  după cum urmează: 

 

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 



3 

SRL”SLAVENA 
LUX” 

Cu capital 
autohton 

55 09.11.2022 -14 704 -15 880 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



DARE DE SEAMA
privind moclifi carea contractului

de achizitii publice/acordului-cadru

lII.

Nr 2 din 08'll '2022

Date cu ivire la autoritatea contractantl:

Date cu rinit. la contractul de ach ie/acordul-cadru:

i--- n--^ ." ^"tvire la nrocedura de achizi{ie:
. Cererea ofertelor de Pre{uri n

Licitatie deschisd o Ntele tl"dicatil

i'nd,ica din cadnil

pt o r r al u I u i gu, ui, o * u n I al w ww' mt e n d 9-r' gov' md'l

Produse alimentare

rSg00OO0-6Diu"t@
187600.00
Nr:ffio-
1641208544750

o7 01 ?,022

. g"nuti o Servicii n Lucrdri
@zif ie/acordului-cadru

o Nur Danffiordul-cadru se refer6 la

un proiect qi/sau program finanfat din lbnduri ale

Uniunii EuroPene . n.rg.t de stat n Buget CNAM

tr

Buget CNAS n Surse externe n

Alte surse: flndicali
Nr.1 din 19.01.2022a contractului de

achizitie/ acordqlu !gr1!1g
Derrornit.u operalglglg!-ggenexq!e

thitilit/utordului-
Data:2] .01.2022
Fara TVA: -125549i chizifie/acordului-

Cadru
t*lutiu TVA: -1355.70

n nt.zozz-31.12.2022
Termen de valabilitate

i.it.2022-3t.10.2022
T".men de executie

Mtc$orarea valorii contractului n

Maiorarea valorii contractului nTipul modificirilor
Date cu tt.. l" -"dtfi"irile neces.are a fi efectuate:



I:

Mo dift c'a.ea termenului de execut ar e I liv t at e I
prestare il
Modificarea termenului de valabilitate I

o Rezelierea contractului n

AItele: ilndicatil
Temeiul iuridic .

Lesea 131 din 03.07.2015, art 76

{e va indi c a dac d s e ut iI i z e az d p r e {ul ac tu aI iz at

al contractului de achizilii publice/acordului-
cadrul

ffiatd;*"-nterioari a contractului de

achizitii publice/acordului-ca dru (dupd cq4-
[Se vor indica toate modificdrile operate

anterior Si valoarea acestoraJ

Alte informatii relevante
V. Descrierea achizi{iei inainte qi

(Se vor inclica natura qi amploarea lucrdrilor,
serviciilor)

dupi modificare:
natira qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

2 lnescu tra

itii Mte ti DS.b3 7

tru nuarl ne
a fost cl

tde
y1. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari modificarea:

(Se vor indica ntotivele/argumentele ntodfficdrii contractului de achizilie/acordului'cadru)
Ll. Nesru Victor a solicitat autoritdtiiVi

din avind i
izitii ecis

n

VII.
baza

Rezultatele examindrii:
In deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.-din

a fost incheiat acordul adilional privind Rezilierea contractului

fltorul grupului de lucru:

flr
ra r

U/*l
(Semnittura)

I 24 et. 4; tel. :022-820-

Denumire operator
economic

Intreprinderea:l
Cu capital
autohton/ :

Cu capital
:' 
mixt/asociere/

Cu canital strlin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoar"ea modificlrilor
(dupd caz)

Fnrn tot, Inclusiv
TVA :

I.LNeqru Victor 2 | 08.rr.2022 -1255.00 - 13 55.70











m0del-tip

DARE D[ SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice X
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire n

Nr.01 din 03.11.2A22

1. Date cu privire la autoritatea contractantà:

2. Date cu privire la procedura de atritruire:

Denumirea autoritàfii contractante Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-
Business-Chisinàu

Localitate mun. Chisinàu
IDNO 1003600103712
Adresa gos. Munceqti, 801 MD2029
I\umàr de telefon 022-35-31-30
Numàr de fax 022-35-3t -30
E-mail oficial fez.moldova@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume. prenuwe, teleJon,
e-ruuil)

Mihail Tonu. tel. 079186833,
e-mail: tonumihai 8 1 @gmail.com

Tipul procedurii de atribuire aplicate X Cererea ofertelor de pre{uri
Procedura de achizifie repetatà (dupd caz) Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucràri X

Obiectul achizi[iei Reconstrucfie stràzi pe teritoriul Zonei
Autreprenoriatului Liber Chiginàu

Cod CPV 45233000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribaire (tn cazul
aplicdrii altar proceduri decàt licita{ia
desclzisà)

Suma estimativà a lucràrilor planilìcate permite
folosirea procedurii Cererea ofefielor de pre{uri -
se va recupera tirnp pentru a pemite executarea
lucràri1or.

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
partalului guvernamental
wwv,.mtender.govJnd)

Nr: ocds-b3w'dp 1 -MD - 1 665 469 57 5 5 43

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenderslocds-
b3 wdp 1 -MD -l 665 469 57 5 5 43?tab:contract-notice
Data publicàrii: 1 1.rc.2}22

Platforma de achizi{ii putrlice utilizatà x achizitii.md; n elicitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusà in planul de
achizifii publice a autoritàlii contractante

XDa nNu
Link-ul càtre planul de achizi.tii publice publicat:

Anun{ de intenlie publicat in BAP (dupà caz) Nu este cazul
Link-ul:

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupà caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
X Licita{ie electronicà nCatalog electronic

Sursa de finantaret X Buget de stat; nBuget CNAM: nBuget CNAS;
nSurse externe: nAlte surse: findica{i/

Yaloarea estimatà (lei, fùrd TYA) i.268.000,00

1



3. Clarilicàri privind documentafia de atribuire: Nu au fost solicitate clarificàri

4. Modificàri operate in documentalia de atribuire: Nu au fost operate modificàri la documenta{ia
de atribuire.

5. Pànà la termenul-limità (data 24.10.2022, ora10:00), au depus oferta 1 (un) ofertant.

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

(lnfbrmayiu privind denumirea dacmnentektr prezentale se va indica tn confbrmitate cu cerinlele din
documentcttia de atrihttire ;i se va c:()nsemrut prin; preTentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
ctìnd docuntenlul a./bst prezentat, clar rut corer;purulecerinyelor de calificare))

2

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1 SC,,Nouconst" SRL 10056000i2i20 Scorobogatco Vadim

Denumire document
Denumirea

operatorului
economic

SC..Nouconst" SRL,

Documentele ce constituie oferta
(Se t,ct ctsnsmna prin: prezentat, ryeprezental, nu c:orespunde)

Propunerea tel4icà prezentut
Propunerea fiqqciarà prezentat
DUAE prezentst
Garanlia pentru ofertà
(dupà caz)

preryntat

Documente de calificare
Se vct consmna prin: prezenlat, neprezenlal, nu corespuntle

Graficul de executare a lucràrilor prezentat
Delara{ie de neincadrare in situalii ce determinà exluderea de
de atribuile in conformitate cu art. 18 din Legea nr. 13U2A15

la procedura prezentat

Declarafia privind condui ta eticà si neìmplicarea ìn practici frauduloase si
de corupere

preT,entat

Formularul informativ ofertant pregentat
Declara{ie prir.ind dotàrile specifice. utilajul qi echipamentul necesar pentrtr
?ndeplinirea corespunzàtoare a contractuiui

prezentat

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru irnplementarea
contractului

prezentat

Avizul inspecliei de Stat in Constructii prezentat

lq{rti""t pri"i"d lipm daoriilor fa!à de Bugetul Public Natinal prezentat
Raportul financiallenJru ultimul an prezentat
Garan{ia de bunà a lucràrilor prezentat



Denumirea lotului

Denumire
a

operatorul
UI

economic

Pre{ul
ofertei

(firà TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
màsurà

Corespund
erea cu

cerin(ele de
calificare

Corespunder
ea cu

specilica{iile
tehnice

Reconstrucfie
stràzi pe tritoriul
Zonei
Antreprenoriatului
Litrer Chisinàu

SC

_".Nouconst"
SR.L

1.266.178.00 + + +

7 ofertelor cu solicitate:

cazul fiilizàrii licrtaliei eleclronice se va indictt prelul ofertei /inale
(lnformatria privind "Corespunderea cu cerinlele t{e cali/icare" ;i "Coresptntderea cu spet:ificaliile
tehnice" , se 1)A consemna prin: ,,+" itt cazttl corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarità{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scàzut) s-
a solicitat: Nu aufost sttlicitate informayii suplimenture

9. Of'ertan{ii respinqi/descalilica{i: Nu este cozul
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile r:
Alte limitàri privind numàrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: PndicatriJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scàzut r
Clostul cel mai scàzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ X
Cel mai bun raporl calitate-cost n
(ln cazul in care in caclrul procedurii de atribuire sunl aplicate mai multe criterii de atrihuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate qi denttmirea loturilor af'erente)

12. Informalia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completo pentru loturile cctre au-fo,st alribuite in baza criteriilor: c:el mai bun raport calitate-pre{
sau cel mai bun

-l

Factorii de evaluare Valoarea din ofertà Punctajul calculat
SC,.Nouconst" SRL Total

Pre! Ponderea 80 p 1.266.178.00 lei tàrà
TVA

8op

Tennenul de garantie a lucràrilor
(min. 5 ani)

Ponderea 10 p 5 ani (conform scrisorii
de garanlie)

1op

Dotàrile specilìce cu tehnicà Ponderea 5 p Peste 140 unitali de
tehnicà specializatà,
confbnn Anexei 14 din
ofèr1à

5p

Dotàri specifice cu personal Ponderea 5 p Peste 2AA de angajali
dintre care 20 persoane
cu studii superioare in
domeniuconfclrm anexei
15 din ofertà

5p

Total per ofertant 100 p



13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

(Se va completa fn euzul in cuye ofertele au.fbst reevaluate repetat)

t 4. in urma examinàrio evaluàrii gi comparàrii ofertelor depuse in cadrul proceclurii de atribuire s-a
clecis:

Atribuirea contractului de achizilie publicà/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicà: |,Ju este cazul

in terneiul art. 71 alin. lit

Argurnentare:

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

(lnformareu operatorilor economici implicali in procedara tle atril.suire clespre deciziile grupului de
lucru pentru achizi{ii se realizectzd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I 3I din 3 ittlie
20 1 5 privind achizi{iile publice.)

16. Termenul de a;teptare pentru ìncheierea contractului:

(Selecla{i termenul cle a;teptare respectat. Calculorea termenelor prevàzute de Legea nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achizi{iile publice, inclusiv a termenelor de a;leptare. se efectueazà tn conformitate cu
prevederile TITLLILUI Il,'Capilolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldoru).
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Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
màsurà

Pre{ul
unitar

(fàrà TYA)

Preful total
(fàrà TVA)

Prelul total
(inclusiv
TVA)

Reconstruc{ie
stràzi pe tritoriul
Zonei
Antreprenoriatului
Liber Chisinàu

SC

."Noucottst"
SRL

1 lucràri 1.266.1 78.00 1.266.178,00 Nu este cazul

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC..Nouconst" SRL 25J4.2022 e-mail

In cazul ìn care valoarea estimatà a contractului
este nrai micà decàt pragurile prevàzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

X 6 zile in caznl transmiterii comunicàrii prin
mijloace electonice ;ilsau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicàrii
prin mijloace electronice si/sau fax n

In cazr.rl in care valoarea estin-ratà a contractului
este egalà sau mai mare decàt pragurile
preriàzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr, i31 din
i iulie 2015 privind achizitiile publice

I 11 zile in cazul transmiterii comunicàrii prin
mijloace electronice qi/sau far n
n 16 zile in cazul netransmiterii cornunicàrii
prin miiloace electronice qilsau fax n



Denumirea
operatorul

ui
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohtonl
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital stràin

Numàrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de

valabilitate al
contractului/acord ulu

i-cadru

SC

,.Nouconst''
SRL

Capital
autohton

58-
22 43.11.22

452330
00-9

|.266.178,00 30.06.23

17. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durahile (achizilii verzi) (ruhrica datù se completettzà doar in
cazul in care la pt'oceclurtr tle ttchizi{ie publìcii uu.f'ost ttplicute criterii de durahilitate si s-a incheiat
conlruct/contt'acte p€nlru lotr'loluri penlru cur€ au.fitsl uplicate criterii cle durctbilitalel: Nu este cazul

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declarù cd termenul de u;teptare pentra tncheierea
contrsctului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achìziliile publice )t prccum qi cù tn cazul depunerii contestatjilor qi/sau
recep{tondrti rapoartelor de monitorizare, ace&stea aufost examinate qi solu(ionate.

Prìn prezenta clure de seamd, grupul de lucru pentru achizisii conJirmd corectitudinea desfdgardrii procetlurii
de uchirilie,fapt pentru care pourtd ràspundere conform prevederilor legale tn vigaure.

Conducàtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
Z::- -.-)

{)n,'n n*_-,-- É»*é" c*z\.v
;l (Nume, Prenume)

5

fàrà TYA
inclus

lv
TVA
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.3 din 11.11.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
Localitate primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
IDNO 1007601001569 
Adresa primăriei com. Rublenița, r. Soroca 
Număr de telefon 023050900, 23050236 
Număr de fax 023050900, 23050236 
E-mail oficial  timoftica.ala@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Timoftica Ala 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: nu este 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției achiziționarea Lucrarilor de reparatia periodica la 
strazi in sat. Rublenita, r-nul Sortoca (varianta alba) 

Cod CPV 45231400-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

Legea 131/2015 privind achizitiile publice 

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1666096654231 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/budget/20048833 
Data publicării: 18.10.2022 

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: nu 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Sistem dinamic de achiziție  

Sursa de finanțare □Buget de stat;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 433984.0 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: a fost exclus declaratia similara 

mailto:timoftica.ala@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666096654231
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666096654231
https://achizitii.md/ro/public/budget/20048833
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5. Până la termenul-limită (data 31.10.2022, ora 15.00), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Drumnord-Construct 1014602001061 Verhovetchii Ion 
2 Damser Grup 1018607000285 Serghei Zabulica 
3 Magistrala-Nord S.R.L. 1011607000998 Railean Ion 
4 Izvorul din Piatra 1015609001285 Iacov Pavlovschii 
5 Avi-Bors 1003600124504 Natalia Jitari 
6 SC LUXGAZ SRL 1004600011768 Alexei Plesca 

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

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de 
operatorii economici 

Documentele solicitate şi alte condiţii, 
cerinţe obligatorii 

Drumnord
-Construct  

Damser 
Grup 

Magistral
a-Nord 
S.R.L 

Oferta – Specificația de preț + + + 

DUAE + + + 

Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli) + + + 

INCLUSIV documente suplimentare: 

Formularul informație despre ofertant + + + 

Declarație privind personalul despecialitate și/sau a 
experților 

+ + + 

Certificat de atribuire a contului bancar + + + 
CERERE DE PARTICIPARE + + + 
DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 
+ + + 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale 

+ + + 

Extras din Registrul de stat al persoanei juridice- copia + + + 

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

+ + + 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR + + + 
Declaratia privind experienta similara + + + 
Contracte de antrepriză si procese verbale de 
îndeplinirea lucrărilor similare + + + 

 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public national (eliberat de FISC) 

+ + + 

 
+ + + 
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Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn 
ultimul an de activitate 
 

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + + 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 
operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
Lucrari de 
reparatia 
periodica la 
strazi in sat. 
Rublenita, r-
nul Sortoca 
(varianta 
alba) 

 

Drumnord-
Construct 252 310 + + + 

Damser 
Grup 336 916,62 + + + 

Magistrala-
Nord S.R.L. 345 247,28  + + + 

Izvorul din 
Piatra 355 340,84     

Avi-Bors 369 172,05     
SC 
LUXGAZ 
SRL 

400 051,99 
   

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 
solicit
ării 

Operator
ul 

economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului economic 
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01.11.
2022 

SRL 
Drumn
ord-
Constr
uct 

În urma examinării prețului ofertelor la COP  
Nr.  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1666096654231 din  31.10. 
2022,– privind achiziționarea Lucrarilor de 
reparatia periodica la strazi in sat. Rublenita, r-
nul Sortoca (varianta alba), CPV: 45200000-9, 
Conform HG 638/2020, art.143 Autoritatea 
contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la 
solicitarea Agenţiei, în urma controlului 
efectuat, va anula procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică de lucrări, dacă 
ia această decizie înainte de data transmiterii 
comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de achiziţie publică de lucrări, în 
cazul cînd: 

 - valoarea totală a fiecărei oferte este mai mică 
de 15% din valoarea estimată a lucrărilor, 
calculate în conformitate cu prevederile art. 4 
din Legea nr. 131/2015, cu condiția că nici unul 
dintre ofertanți nu a reușit să justifice oferta 
anormal de scăzută. 

            Autoritatea contractanta solicită 
ca operatorul economic SRL 
Drumnord-Construct ce a propus 
prețul cel mai mic a ofertei la concurs, 
de a  prezenta autorității contractante 
timp de 3 zile, prin posta de email, 
scrisoare justificativă a ofertei anormal 
de scăzută pentru a lua o decizie 
corectă, 

Prin prezenta, Drumnord – Construct SRL, in persoana 
Administratorului Verhovetchii Ion Ioan, la solicitarea 
demersului, in baza scrisorilor nr. 1686, nr. 1687 din 01.11.2022 
primite prin posta electronica de la Primaria comunei Rublenita 
r-ul Soroca pe data de 01.11.2022 (timoftica.ala@mail.ru),  
confirma si justifica cu dovezi argumentate din punct de vedere 
economic si tehnic ale pretului anormal de scazut si asigurarea 
respectarii a cerintelor tehnice stipulate in caietul de sarcini, 
pentru oferta prezentata in cadrul Achizitii.md ID nr 21065715, 
MTender ID – nr.  ocds-b3wdp1-MD-1666096654231 din 
18.10.2022. luind in consideratie urmatorii factori: 
 

1. Calculatiile preturilor la materiale cu pret scazut 
deoarece detinem in locatiune Cariera Zaicani. 
Anexam Contractul. 

2. Pentru executarea lucrarilor detinem transport si 
utilaje proprii moderne cu consum de motorina mai 
scazut conform Anexei nr. 14. 

3. Garantam originalitatea ofertei din punct de vedere al 
indeplinirii tuturor cerintilor prevazute in caietul de 
sarcini. 

4. Garantam respectarea dispozitiilor privind protectia 
muncii si conditiile de munca aplicabile pentru 
executarea lucrarilor, prestarea serviciilor sau 
furnizarea bunurilor. 

 
       La solicitare prezinta urmatoarele clarificari: 

1. Anexa 14 modificata. Anexam. 
 

9. Ofertanții respinși: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Damser Grup Pret mare 
Magistrala-Nord S.R.L. Pret mare 
Izvorul din Piatra Pret mare 
Avi-Bors Pret mare 
SC LUXGAZ SRL Pret mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot         

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                         

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu este 

13. Reevaluarea ofertelor: nu este 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
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Grupul de lucru a acceptat oferta propusă de SRL Drumnord-Construct, deoarece suma propusă a fost 
justificată conform Legii 131/15 art.70 de către operatorul economic cu cel mai scăzut preț conform 
criteriului de evaluare stabilit în anunțul de participare  pentru procedura nr. 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1666096654231 din  31.10. 2022,–privind 
achiziționarea Lucrarilor de reparatia periodica la strazi in sat. Rublenita, r-nul Sortoca (varianta alba), CPV: 
45200000-9 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de măsură   

suma total  
(fără TVA) 

suma total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrari de reparatia periodica la 
strazi in sat. Rublenita, r-nul 
Sortoca (varianta alba) 

SRL 
Drumnord-
Construct 

Conform 
devizului de 
cheltuieli 

252 310.0 
302772.0 

Conform ord. nr  145 din 24.11.2020, DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora însituația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale,pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 
ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.  

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Drumnord-Construct Nr. 1710 din 04.11.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Damser Grup Nr. 1710 din 04.11.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Magistrala-Nord S.R.L. Nr. 1710 din 04.11.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Izvorul din Piatra Nr. 1710 din 04.11.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Avi-Bors Nr. 1710 din 04.11.2022 SIA RSAP, e-mail,  
SC LUXGAZ SRL Nr. 1710 din 04.11.2022 SIA RSAP, e-mail,  

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

SRL Drumnord-
Construct 

Cu capital 
autohton 

27 11.11.2022 45200000-9 252 310.0 302772.0 31.12.2022 

 

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) nu 



6 
 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut  □                                     

 

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

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

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii: 
 
Muntean Vitalie 















DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire
Nr. 01 Din 14.11.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: nu este

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu sunt

5. Pini la termenul-limiti (data 27.10.2022, ora 14.00), au depus oferta 2 ofertanfi:

Denumirea autorititii contractante primiria satului Cenac,r-l Cimiglia
Localitate satului Cenac,r-l Cimislia
IDNO 1007601005648

Adresa satului Cenac,r-l Cimiqlia
Numir de telefon 024138236/024138238

Numir de fax 024138236/

E-mail prcenac@mail.ru
Persoana de contact Oles SANDU

Tinul procedurii de atribuire anlicate Licitatie publicd deschisd
Procedura de achizifie repetatd (dupd
caz)

Nr: nu este

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizi{iei achizitionarea Lucrdrilor de constructie a statiei
de dezinfectare a apei, castelelor de apa si
conectarea la reteaua existenta de apeduct, r-nul
Cimislia. s. Cenac

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)

Conform Legii 131 privind achizitiile publice

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD -l 6650441 7 4280
Link-ul:
https ://achi zitii.mdho lpublic/bud setl200 47 | 80
Data public Frii 27 .10.2022

Platforma de achizitii publice utilizatd, achizitii.md;
Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autoritifii
contractante

Da
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
30.08.2022 bap@tend er.sov.md

Anunf de intenfie publicat in BAP
(dupd caz)

Data: BAP nr. 70 din 06.09.2022

Link-ul:
Tehnici ;i instrumente specifice de
atribuire (dupd caz)

Sistem dinamic de achizi{ie

Sursa de finantare Buget de stat;
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 2822s90.0



Nr, Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SG Foremcons SRL I 00560000 1 878 Cristina Gaina
) SRL Vinart Plus I 0056000 I 6494 Pooov Vitalie

6. Informatii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de cltre operatorii economici:

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de
operatorii economici

Documentele solicitate gi alte condifii,
cerinfe obligatorii

SC Foremcons SRL SRL Vipart Plus

Oferta - Specificaf ia de pre! T +

DUAE + T

Specificalia tehnicd (Deviz de cheltuieli) T T

Garantia pentru ofertd 1o/o T T

INCLUSIV documente suplimentare:

Formularul infonna{ie despre ofertant T t

Certificat de atribuire a contului bancar i T

CERERE DE PARTICIPARE T T

DECLARAJIE privind valabilitatea ofertei T +

Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate cu
prevederile legale

T T

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul ;i echipamentul
necesar oentru indeplinirea corespunzdtoare a contractului

T T

A\rIZ pentru participare la licitaliile publice de lucrlri din

domeniul construcliilor qi instala{iilor
+ -r

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRAzuLOR + T

Certificat privind lipsa sau existenla restan{elor fa{d de

busetul oublic national (eliberat de FISC)
T T

Declaralie privind lista principalelor lucrdri executatein
ultimul an de activitate

T +

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate (2021) T +

Declaralie privind personalul de specialitate ;i/sau a
expertilor

T T

Diriginte de gantier- Agentul economic vaprezenta legitimalia
gi certificatul de atestare tehnico- profesional6 valabile pentru
perioada executdrii lucr[rilor.

T +

Cerificat-autorizatie securitatea si sbndtatea ln munca T T

DECLARAIIE privind experienta similard T +

Garanfie a obiectului + T

Scrisori de recomandare T T

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse
creditare'Sau alte miiloace financiare

T T

standarde de asigurare a calitdlii (ISO 9001) + T



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

Denumirea lotului Denu m irea
operatorului economic

su maofertei
(ftra TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

ca lifica re

Corespu nderea
cu specifica(iile

teh n ice

Lucrdrilor de constructie a
statiei de dezinfectare a

apei. castelelor de apa si

conectarea la reteaua
existenta de apeduct, r-nul
Cimislia. s. Cenac

SC Foremcons SRL 3 211 393,52 Conform
devizului

de

cheltuieli

+ +

SRL Vipart Plus 3 506 302,61 + +

8. Pentru elucidarea unor neclaritdli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinlele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scdzut)
s-a solicital: nu este

9. Ofertan{ii respinsi/descalifica{i:

in conformitate cu art.77, d) al Legii 13ll20l5 al Legii I3Il15 privind achiziliile publice
d)au fost depuse numai oferte care:
prin valoarea inclus5 in propunerea financiard, depdqesc valoarea fondurilor alocate

pentru indeplinirea contractului de achizilii publice;
Reiesind din cele mentionate, grupul de lucru rllrmeaza sa respecte prevederile legale cu

tarea ar1. 7 al Lesli 13112015

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scAzut

l2.Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: nu este

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14" in urma examiniri, evaluirii ;i compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis: nu este

Anularea procedurii de achizi{ie publici:

in conformitate cu art.77, d) al Legii 13ll20l5 al Legii I3ll15 privind achizifiile publice
d)au fost depuse numai oferte care:
prin valoarea inclusi in propunerea financiar[, dep5gesc valoarea fondurilor alocate

pentru indeplinirea contractului de achizilii publice;

Reiesind din cele mentionate, grupul de lucru urmeaza sa respecte prevederile legale cu
respectarea art.7 al Legii 13I12015.

Informalia privind achizilii publice durabile (achizifii verzi) nu

fesDcgIafca
Denumirea oDeratorului economic Motivul resDinserii/descalificl rii

SC Foremcons SRL se respinge d

suma estimat
n motiv precum ca valoarea propusb depbgeEte

vI oublicatd de autoritatea contractantl

SRL Vipart Plus
se respinge din motiv precum ca valoarea propus[ dep[gegte

suma estimativd publicati de autoritatea contractant[



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

(DA/NU)

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

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate:

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

Prelul cel mai scazut

Prin prezenta tlore de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tnclreierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd gazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind ucttiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau

recepliondrii rapoarlelor de monitorizare, aceaslea aufost examinate Ei solu(ionate.

Prin prezenta clare .de seamd, grupul de lucru penlru achizitrii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii
procerlurii cle achizilie, fapt penlru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Oleg SANDU
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □

Nr. 2 din 14.11.2022 

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia Situaţii Excepţionale mun.Bălţi
Localitate mun.Bălti
IDNO 1006601004884
Adresa mun.Bălţi, str.Păcii, 38
Număr de telefon 023123348
Număr de fax 023123472
E-mail oficial logistica.balti@dse.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Anna Voitcovschi
e-mail) 079698247

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

lucrări □

Obiectul achiziţiei Lucrări de alimentare cu energie electrică 
’’Unitatea de salvatori şi pompieri” în or.Făleşti, 
str.M.Eminescu, 69

Cod CPV......  - - ..— ...-.. 45230000-8
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului euvernamental www.mtender.20v.md)

Nr: 21066172
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD-1666780947761
Data publicării: 26.10.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md;

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

□ Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://dse.md/ro/content/plan-de-efectuare- 
achizi%C8%9Biilor-al-dse- 
munb%C4%8 3 l%C8%9Bi

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Licitaţie electronică

Sursa de finanţare □Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 70833,33. lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1

mailto:logistica.balti@dse.md
http://www.mtender.20v.md
http://dse.md/ro/content/plan-de-efectuare-


Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va c'ompleta în cazul în care au fo s t operate modificări)

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 03.11.2022, ora 14:0), au depuse oferte 2 (oferte):

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ’’ENERGIA” 1003602021250 Babii Carolina
2. SA ”Electromontaj-Nord” 1003602007238 Ciobanu Galina

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
’’ENERGIA”

SA
’’Electromontaj-

Nord”

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică prezentat neprezentat
Propunerea financiară prezentat neprezentat
DUAE prezentat neprezentat
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

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

Extras din registru prezentat neprezentat
Formularul infformativ 
despre ofertant

prezentat neprezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fară

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de 
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Lucrări de 
alimentare cu 
energie electrică

SRL ’’ENERGIA” 62400,00 1 buc + +
SA ’’Electromontaj 
-N o rd ”

70403,04 1 buc - -



"Unitatea de
salvatori şi
pompieri” în
or.Făleşti,
str.M.Eminescu,
69 '  1 I J . 1_____________________ _ _

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:________ ________________

11. Criteriul de atribuire aplicat: -------------

Preţul cel mai scăzut □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
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14. în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuiri' 
s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

.   — - ....

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 

TVA)
Lucrări de 
alimentare cu 
energie electrică 
’’Unitatea de 
salvatori şi 
pompieri” în 
or.Făleşti, 
str.M.Eminescu, 
69

SRL
’’ENERGIA” 1 serv 62400,00 62400,00 74880,00

Total 62400,00 74880,00

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin . l i t  .

Argumentare: ____________________________________________________________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S R L ’’ENERGIA” 05.11.2022 Posta electronică
SA ’’Electromontaj -  Nord” 05.11.2022 Posta electronică

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

întreprindere
a:

Valoarea contractului

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acord ului-cadru

Cod
CP
V fără TVA inclusiv

TVA

Termen de 
valabilitate 

al
contractului

SRL ’’ENERGIA”
Cu capital 
autohton 65 14.11.2022

45230000-8

62400,00 74880,00 31.12.2022

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

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

(DA/NU)

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

(indicaţi suma cu TVA)

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru

ZS&Jvt'ifL 'ţJo'iyo&t'
(Nume, Prenume)
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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.17     din 14.11.2022.  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni 
Localitate Or.Briceni 
IDNO 1009601000131 
Adresa Str.Stefan cel Mare 38 
Număr de telefon 0247-2-29-08 
Număr de fax 0247-2-26-68 
E-mail oficial  contabilitateadirectia@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Danilova Olga 
060560138 

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 Reparatia capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru 
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-1646983111782 
Link-ul: ://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1646983111782?tab=contract-notice 
Data publicării: 11.03.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1037900.00 lei Fara TVA 
 
 
 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646983111782
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 22.03.2022, ora15:00  )au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Nordglavstroi 1016604000394 Alecu Alaiba 
2 SRL Casabella Grup 1014600026503 Cojocaru Corina 
3 DSI Construct Grup SRL 1014600043629 Sergiu Demeji 
4 SRL Constructgaz 1004604002278 Russu Anatolie 
5 SRL Meganordconstruct 1011604002876  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
Nordglavstroi 

SRL 
Casabella-

Grup 

DSI Construct 
Grup SRL 

SRL 
Constrcutgaz 

SRL 
Meganordconstruct 

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

 

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

+ + + + + 

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

 

 
Document 1      
Document n      

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Reparatia 
capital la LT 
Grigore 
Vieru 

SRL Nordglavstroi 848000.00 + + + 
SRL Casabella Grup 720445.00 + + + 
DSI Construct Grup 
SRL 

730100.00 + + + 

 SRL Constructgaz 746547.00 + + + 
 SRL 

Meganordconstruct 
126752.00 + + + 

     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

23.03.2022 SRL Nordglavstroi scrisoare  
23.03.2022 SRL Casabella Grup scrisoare  
23.03.2022 DSI Construct Grup SRL scrisoare  
23.03.2022 SRL Constructgaz scrisoare  
23.03.2022 SRL Meganordconstruct scrisoare  

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Casabella Grup Motivul respingerii SRL Casabella-Group este 

urmatorul: Conform art.19(3),(b) Autoritatea 
contaractantă are obligația de a exclude din 
procedura de atribuire a contractului de achiziție 
public orce ofertant care nu-și îndeplinește 
obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări sociale în corformitate cu 
prevederile legale în vigoare în Republica Moldova. 
  Din cele menționate mai sus aducem la cunoștință 
că grupul de lucru a luat decizia de a exclude 
operatorul economic SRL Casabella – Group din 
procedura de atribuire a contractului de achiziție 
public , or false în cadru procedurii de achiziție 
public. 
 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Reparatia 
capitala la LT 
Grigore Vieru 

SRL 
Nordglavstroi 

  848000,00 1017600,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Nordglavstroi 08.11.2022 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) 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Între
prin
dere

a: 
Cu 

capit
al 

auto
hton/ 
Cu 

capit
al 

mixt/
asoci
ere/ 
Cu 

capit
al 

străi
n 

Numărul 
și data 

contractului/acordul
ui-cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

SRL 
NORDGLAVST

ROI 

 Nr17 14.11.202
2 

45200000-
9 

848000,
00 

101760
0,00 31.12.202

2 

 

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

 

Au fostaplicatecriteriipentru 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): 

__________________  
(indicațisuma cu TVA) 
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii 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 atrih}rire а сqпtrасtчlui de achizitii цчЬliре

N,r. 210б5ýа3 Sin 1a.11.2Q22

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritйtii contractante lMSP Spitalul Clirric Republican,,Timofei Mo5neaga"
LocaIitate rnun.Chisinйu
IDNo 1 00з600 1 50783
Adresa rl-run.CIl iq irlйtt, str.Testemi{anu, 29

Numйr tle telefon 022 40з 69,|

Numйr de fax 022 40з 697
E-mail oficial а с lr i z i t i i п Ll Il l i сL,sl: г(l?) gl tl il i l . ctl llr

Аdrеsа de internet tl,tvw.Scr.Incl
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеIеfоп, е-
плаil)

Al iona GгigогаЕ, tе|.02240З697,
etllai l : aclt iziti ipLrbl iсеsсг@gmаi l.com

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate Licitatie desclrisй
рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Вuпuri

Obiectul achiziliei СопsumаЬilе 9i rеаgеп|i репtru Sec|ia
morfopatolosie - sistem iпсhis репtrа апаl 2023

Cod СРV з3100000_1
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬчirе (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisй)
Рrосеdчr:r de atrilruire (se vct iпdiса diп cadrul
р о r t а l u l u i guy е r п ап,l е п t а l у,у l_t:y.. rп|_е_п cl е r. к о tl, m r] )

Nr: ocds-b3wdpl -MD- 1 665655654869
Link-r"r1:

h ttp s : //ach i zitii.mdl r о lpub l i c/tend er 12 | 0 65 5 4З l
Data рLrlэliсirii: 1 З.10.2022

platfbrma de aclrizitii publicc utilizatб achizitii.md

Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Nlt
Link-ul сйtге planul de achizilii publice publicat:
Urпl.euzci а .|i iпtrodus |п рlапului de achizi|ii
prrlllizo r i,t,t perll,ru апul 2 () 2 3

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: I]Al) пr. Jб diп27,09.2022
Lirlk-r-rl:
lrttps ://tender. gov. rTd/ro/system/fi les/bapl20 1 4 lbap
rlг 7б З.рсl{'

Telrnici ;i instrunrcrrtc specilicc de atrilruire
(dupd caz)
sursa de finantare BLrgct CNAM;
Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd TVA) 395.310,83



Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limitй de depunere;i deschidere а
ofertelor рrеIuпдit (duрd caz)

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

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

5. Рffпй Ia tcrmenuI-Iimiti (data 04.11.2022, оrа 08:00), а depus oferta 1 ofertant:

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

(Iп./Ьrпш|iсt 1эt,illind dеп.ttmirасt сlосъttllепl,сlоr рrеzепtсt.l,е se tlct iпdiса iп сопfЬrmitаtе сu сеriп|еlе diп
clocttllletlla!ia cla alribui.re;i s,a l,ct coпsel11l1cl рriп; prezetttпt, перrеzепtпt, l1u соrеsрuпdе (iп cazul
сап.сl rlосъtlпcпl.чl, а fosl prezet1.1ttl, dttr пu сrlrе.s,lэttпсtесеt,iп!еlоr de calificare

Nr. Denumirea operatorului
economic IDNo Asocia{ii/

administratorii

1 IМ,,Весоr,, SRL 1 00з600060828 BEZER IURIE

Dепumirе document

Dепчmirеа operatorului
есопоmlс

rM,,Becor,, SRL

(Se
Dосuпlспtеlе се constituie оlъгtа

уu collstlll,ta рriп: prezelltat, пeprezelltat, пu corespttпde)
Рrорuпеrеа tehnicё prezeпtat
рrорuпеrеа fiпаtlсiагб prezeпtat
DUAE рrеzепtаt
Gагапtiа Detrtru оfеrtб, (dupd caz) рrеzепtаt
сегеге de рагtiсitlаге prezeпtat
Dесlагаtiе ргiчiпd valalэi l itatea оfЪгtеlоr prezeпtat

Documente de саliliсаrе
Se уа collstltt,ta рriп: рrеzепtа|, 11eprezelllal., пu corespuпde

сегtif-lсаt de iпrеgistrаге (decizie de irrгеgistr,аге)/ Extras de inregistrare рrеzепlаt
Prczentarea de dovezi privind corrformitatea produselor, identificati рriп
геIъrirе la spcciflcatii sau statrclat,de rеlечапtе

preZeпtat

Declaralie ре рrорriе гйsрuпdеге рrесum сй livrarea ча avea loc ctt
rеsресtаrеа lalrtului conditiilor de рйstrаrе si trаtrsроrtаrе

prezeпtat

Declaralie ре ргорr.
(la morlrentul livriir

е rйsрur-rdеге pгivind teгITetrul de valabilitate restant
i)

prezetltat

Dесlагаtiе ре рrорг е risрutldеrе privind сгitеriilе de calitate preZeпtat

2



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

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(Iara

тVА)*

cantitate
qi unitate

de
misurй

Соrеsрuпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
сu specifica{iile

tehnice

Lot 1. Consumabilclor reascntilor Dспtru scctia morfopatolo ,gie - sistem inchil
Lot 1.1 СК 20 IM roBecor,

SRL
13500,00 50 buc + +

Lot 1.2 СК5/б 4550.00 50 bLrc + +

Lot 1.3 СК 7 5250.00 50 brrc + +

Lot 1.4 Cytokeratirl
(HMW)

IМ rоВесоr,
SRL

5300,00 50 buc + +

Lot 1.5 СуtоI<егаtirl (Parl) 4125,00 50 br_lc + +

Lot 1.6 CDX-2
(EPR2764Y) 10350,00 50 btrc + +

Lot 1.7 Кi67(З0-9) 6750,00 50 buc + +

Lot 1.8 Ргоtеаsе 1 2700,00 250 buc + +

Lot 1.9 Protease 3 2700,00 250 lэuс + +

Lot 1.10 l0X EZ PREP
SoLUTIoN 24б00,00 12 litri + +

Lot 1.11 LCS 10800.00 30 litгi + +

Lot 1.12 10Х SSC
SolLrtion 5666,6,7 8 l itri + +

[ ot 1.13 Reactiott Brrffer
соllсеtltгаtе 8700,00 12 litгi + +

Lot 1.14 CCl, Cell Cell
Corld itioning Solrrtion

72480,00 6 litгi + +

[,ot 1.15 СС2, Cell Cell
colrditionins soltltioIl 41600,00 8 litri + +

Lot 1.1б Hernatoxilin II 2000,00 1 br-rc + +

Ltlt l .|'7 I Iematoxyl ill 12000,00 8 br"rc + +

Lot 1.18 Bluing Reagent 1б000.00 8 buc + +

I,ot 1.19 Silчег Wash lI 16500,00 6 litri + +
Lot 1.20 АпlрI ificatiorl
Kit 3335,00 1 bLrc + +

Lot 1.21 UItга Vicr,v
Urliчегsаl DAB 10б720,00 8 bLrc + +

|,ot \.22 Red Detection
l(it 1зз40,00 l btrc + +

Lot I.2-] I(l l I'u\L l(.
l )l]Л l{ ( t JS/EiJ It()l)l,]) 11000,00 1 btrc + +

Lrlt I.24 I1lBt]ON,
t]IJAI{ РItIN'ГЕR 450,00 l br:c + +

Lot 1.25 ASSY, l(eag,
Disр.Саrс1, 750,00 l br-lc + +

l,tlt 1.26 ASS\', Ргс1l Kit,
l]NI. I]M X,l,. llМ L,I,

840,00 l bLrc + +

ТОТЛL ОFЕRТД 402.006,6,7



8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei
сu cerin{ele stabilite in dосцmепtа{iа de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat: пu sunt

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

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Pentru un singur lot В
pentru mai multe loturi cumulate
pentru toate loturile

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scйzut М

1,2. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пu ýе aplicй

13. RеечаIuаrеа ofertelor: -

(Se va completa iп cazul tп care ofertele аu fost rееvаluаtе repetat)

MotivuI reevaluйrii ofertelor
Modilicйrile oper:rte

14. iп urmа ехаmiпйriо evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul рrосеdurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Dепumiгса lotului
Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Pre{ul
uпitаr

(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

Lot 1. consumabilelor si reagentilor репtru sectia mо rfopatolosie - sistem inchis
[,ot 1.1 СК 20

IM rrBecor,
SRL

50 btrc 270,00 13500,00 1б200,00
Lot 1.2 СК5/6 50 buc 91,00 4550,00 5460,00
Lot 1.3 СК 7 50 btlc 105,00 5250,00 6300,00
Lot 1.4 Cytolteгatitr
mMW) 50 buc 106,00 5300,00 6360,00

Lot 1.5 Cytokcгatirr
(Parr) 50 buc 82,50 4125,00 4950,00

Lot 1.6 CDX-2
(ЕрR27б4Y) 50 br-rc 207,00 10350,00 12420,00

Ltlt 1.7 Кi67(З0-9) 50 blrc 135,00 6750.00 8100.00
Lot 1.8 Protease 1 250 br-rc 10,80 2700,00 3240,00
Lot 1.9 Ргоtеаsе З 250 buc 10"80 2700,00 3240,00
Lot 1.10 10х BZ PREP
SoLUTIoN 12 litгi 2050,00 24б00,00 29520,00

Lot 1.11 LCS 30 litгi 360,00 10800.00 129б0.00
Lot 1.12 10Х SSC
solr"rtiorr

8 litгi 708,зз 5666,67 б800,00

Lot 1.1З Reactior-i
I]rrГfег Сопсепtгаtе

12 litri 725,00 8700,00 10440,00
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Lot 1.14 СС1, Cell
Cell Conditiorring
Solution

6 litri 12080,00 72480,00 8б97б,00

Lot 1.15 СС2, Cell
Cell Conditionirrg
Solution

8 litri 5200,00 41600,00 49920,00

Lot 1.1б Hematoxilin II ] br"rc 2000,00 2000,00 2400,00

Lot 1.17 Hernatoxvlin 8 buc 1500,00 12000,00 14400,00

Lot 1.18 Blrring
Reagerlt

8 buc 2000,00 16000,00 19200,00

Lot 1.19 Silver Wash II 6 litri 2750,00 16500,00 19800,00
Lot 1.20 Arnplificatiorr
Kit

1 buc 3335,00 3335,00 4002,00

Lot 1.21 L]ltга View
Urriveгsal DAB

8 btrc 13340,00 10б720,00 128064,00

|,ot 1.22 Red
Detectiorl kit 1 buc 13340,00 13340,00 1б008,00

1,ot t.23 I(lT l'лСК.
I]l]AR (USil]tJI(oPE)

1 buc 11000,00 11000,00 13200,00

L,ot 1.24 [lIBl.}ON,
Ill]AIt I)ItlN't'11tt

1 buc 450,00 450,00 540,00

Lot 1.25 ASSY, [ieag,

Disp.Card,
1 buc 750,00 750,00 900,00

Lot 1.2б ASSY" Ргер

Kit. RМ. ВМ Х'Г, ВМ
L,г

1 buc 840,00 840,00 1010,00

Anularea procedurii de achizilie publicй: пu se aolicd

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

16. Termenul de a;teptare репtrч incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

IМ..Вссоr.. SRL 07.11.2022 e-mail, SIA RSAP

lп cazul irl саге r,аlоагеа estinlatб а сопtгасtuIui este

lllai tllicrl clcc/it;lгagltt,ile pгev5zr-rte la агt.2 alin. (3)

al Legii rlг. l3 l din З iulie 20l5 privind achiziliile
pLrblice

l l б zile'itl cazul tгапsпlitегii comunic5rii рriп
rni.i loace elect1,otlice si/saLl Гах п

П l l zile itl cazul tletгallsnriterii comunic6rii рriп
nlij loacc eIectt,otlice 9i/satr fax п

Itl cazLtl irl сагс чtrlоагеа estirlati а соl-ttгасtillui este

cgali saLt tllai tllаге dccit ргаgut,ilе pгevйzrrte la агt. 2

aIiIl. (3) al Legii llг. l3l dirr З iulie 2015 ргiчiпd
achizitiiIe publice

П l l zilc in саzultгапsmitегii comunicбrii ргirl
rlij loace еlссtгоttiсе Ei/saLr fах п
П 16 ziIc ill cazttI netгanslniterii соmuпiсdrii prirl
tltij loace е|ссtгоtliсе ;i/satr 1'ах п



Nоtй: Coy'ormpret,ederilor Legii l3/2015 рriуiпd acl,tiziliile publice art,32 аliп,3, lit. Ь) "Respectarea

tеrmепеlоr preyazute la аliп. (l) este facultatiyd iп urmdtoarele cazuri: Ь) аtuпсi сiпd сопtrасtul de

achizilii publice/acordul-cadru respectitl urпеаzёt sdfie tпсhеiаt сu uп operator есопоmiс care afost
siпgurul оfеrtапt la procedura de atribuire si пu existd alli operatori есопоmiсi implica|i iп respectiva

procedurй de alribuire. "

17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strf,iп

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cadrufйrй ТVА inclusiv

тчА

IM оrВесоr,
SRL

mrxt 06 _ 209122 \4.11.2022 зз 1 00000- l 402.006,67 482.410,00 з1.12.202з

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dаtd se completeazd
doar iп cazul iп care la procedura de achizilie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i
s-a iпсhеiаt coпtract/contracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate):

Prin prezeпta dare de sеаmd, gruрul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru tncheierea
coпtractulai/contractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtrtпd cazurile prevdzute de att. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum ;i сd tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor ;i/sau
receplioпdrii rapoortelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i solu|ioпate.

Рriп prezenta dare de sеаmd, gruрul tle lucru i сопJi rmd с ore ctitudiпea desfds urйrii pro cedurii
de achizilie, fapt репtru care poartd legale |п vigoare.

/ Аlехапdrч FERDOHLEBConducitorul grupului de

Ач fost aplicate criterii репtrч achizilii publice dчrаЬilе (achizifii
verzi)?

Nu

Yаlоаrеа de achizilie сч ТYА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru care аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

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

Criteriul de atribuire pentru lоtчИоtчrilе pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

;.i*нм
.-о. чG:
\-о

Жooorbol9



. , 
Tipul procedurii de atribuire aplicate l!Cererea ofertelor de preturi nl.icitatie deschisa 

oAltele: [Indicati] 
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Bunuri o Servicii o Lucrari M' 
acordului-cadru 
Obiectul achizitiei Renovarea retelelor electrice interioare pentru 

etajul 3 din Gimnaziul din s.Ustia, r-ul Dubasari 
Cod CPV 45300000-0 - Lucrari de instalatii pentru cladiri 
Expunerea motivului/temeiului privind Valoarea proiectului pentru executarea lucrarilor a 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul fost temeiul privind alegerea procedurii de atribuire 
aplicarii al tor proceduri de cat licitatia -COP 
deschisa) 
Procedurade atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdpl-MD-1666178686421 
portalului guvernamental Link-ul: MTender ID 
www.mtender.gov. md) ocds-q3wdp I -MD-166617868642 l 

Data publicarii: 19.10.2022 
Platforma de achizitii publice utilizata 'M achizitii.md; o e-licitatie.md; o yptender.md 

Procedura a fost inclusa in planul de o Da ~Nu 
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: achizitii publice a autoritatii contractante 

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

Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire oAcord-cadru oSistem dinamic de achizitie 
(dupa caz) nj.icitatie electronica oCatalog electronic 
Sursa de finantare MBuget de stat; oBuget CNAM; oBuget CNAS; 

oSurse exteme; oAlte surse: [Indicati] 
Valoarea estimata (lei, Jara TVA) 340 247,92 MDL 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Denumirea autoritatii contractante Gimnaziul Ustia 
Localitate s.Ustia, r-1 Dubasari 
IDNO 1013620000157 
Ad res a r-1 Dubasari, s.Ustia, str. Scolii 26 
Numar de telefon 024855800;024855358 
Numar de fax 024855358 
E-mail oficial gimnaziul-ustia@rambler.ru 
Adresa de internet 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Andreev Victoria , 069381711, 
e-mail) andreev.vicky@gmail.com 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Nr._1 din 15.11.2022 

de atribuire a contractului de achizitii publice ?sf " 
de incheiere a acordului-cadru o 
de anulare a procedurii de atribuire o 

DARE DE SEAMA 
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Denumirea operatorului economic 
Denumire document SRL ,,INTELHO ,,Rem- SRL 

,,Soltan ME" S.R.L Construct ,,Zepto" 
Construct Service" SRL 

" 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnica prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiara prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garantia pentru oferta prezentat prezentat neprezentat prezentat 
(dupa caz) 

6. Informatii privind ofertele depuse ~i documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii 

1. SRL ,,Soltan Construct" 1021600037763 Soltan Gheorghe 
2. ,,INTELHOME" S.R.L 1020600038590 Dragoman Ion 
3. ,,Rem-Construct Service" SRL 1022600020519 Mamolea Rodion 
4. SRL ,,Zepto" 1018600024415 Rotari Dmitrii 

5. Pfina'la termenul-limita (data _01.11.2022_, ora_lO_:_OO_), au depus oferta _ 4_ ofertanti: 

Rezumatul modificarilor 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de [Indicati sursa utilizatd si data publicarii] 
informare (dupa caz) 
Termen-limita de depunere si deschidere a [Indicati numarul de zile} 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: nu au fost operate modiflcari 

(Se va completa fn cazul fn care au Jost operate modificari) 

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

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: nu au fost solicitate clarificari 

(Se va completa fn cazul fn care au Jost solicitate clarificari) 

• 



3 

*in cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul oferteifinale 
(Informatia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare" ~·i "Corespunderea cu specificatiile 
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii si prin ,, - " in cazul necorespunderii) 

Denumirea Pretul of ertei Cantitate Corespunderea Corespunderea 
Denumirea operatorului 

(!ara TVA)* ~i unitate cu cerintele de cu specificatiile 
lotului de economic masura calificare tehnice 

Renovarea SRL ,,Soltan 228 829,65 MDL I unitate + + 
retelelor Construct" . 
electrice ,,INTELHOME" 249 698,54 MDL I unitate + + 
interioare S.R.L 

,_ 

pentru etajul ,,Rem-Construct 305 486,92 MDL 1 unitate - + 
3 din Service" SRL 
Gimnaziul 
din s.Ustia, SRL ,,Zepto" 322 462 MDL I unitate + + 
r-ul 
Dubasari 

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare)) 

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

Oferta Formularul F3 .1 prezentat prezentat prezentat prezentat 
Graficul de executare a lucrarilor prezentat prezentat prezentat prezentat 
Devizele locale aferente ofertei Formular:F3,F5,F7 prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declaratie de neincadrare in situatiile ce determina prezentat prezentat prezentat prezentat 
excluderea de la procedura de atribuire, ce vin in 
aplicarea art. 1 S din Legea nr. 13112015 F3.5 

Declaratie privind conduita etica si neimplicarea in prezentat prezentat prezentat prezentat 
practici frauduloase si de corupere. F3.6 
Formularul informativ despre ofertant F3.7 prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declaratie privind experienta similara F3.9 prezentat prezentat nu corespunde prezentat 
Declaratie privind lista principalelor lucrari in prezentat prezentat neprezentat prezentat 
ultimii 5 ani de activitate F3. l 0 
Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si prezentat prezentat prezentat prezentat 
ecipamentul necesar pentru indeplinirea 
orespunzatoare a contractului. F3.1 l 
Declaratie privind personalul de specialitate si/sau a prezentat prezentat prezentat prezentat 
expertilor propusi pentru implementarea 
contractului. F3.12 
A vizul Inspectiei de Stat In Constructii F3 .15 prezentat prezentat neprezentat prezentat 
Garantia de buna executie F3.4 prezentat prezentat neprezentat prezentat 
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(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente) 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pretul eel mai scazut i/ 
Costul eel mai scazut o 
Cel mai bun raport calitate-pret o 
Cel mai bun raport calitate-cost o 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _ 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot ¥' 
Pentru mai multe loturi cumulate o 
Pentru toate loturile o 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati] 

Denumirea operatorului economic Motivul resninaerii/descahficarii 
,,INTELHOME" S.R.L Pretul tuturor agentilor economici din lista a 

.Rem-Construct Service" SRL fost mai mare decat pretul ofertei castigatoare. 
Au fost respinsi conform criteriului de atribuire 

SRL .Zepto" aplicat la procedura in cauza - "pretul eel mai 
scazut " de pe lista intreaga. 

9. Ofertantii respinsi/descalificati: 

Data Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
solicitarii operatorului economic 

03.11.2022 SRL ,,Soltan Construct" 1.justificarea pretului l.explicatii, argumentari si facturi 
-- anormal de scazut recente cu preturile incluse in 

I 

Devizul de cheltuieli (Factura 
nr.2100026896170 din 
03.11.2022) 

2. au fost solicitate si 2. asumarea tuturor 
explicatii la unele responsabilitatilor si garantia 
pozitii la Devizul de calitatii lucrarilor ce urmeaza a fi 
cheltuieli din executate conform caietului de 
Formularul nr.7 sarcini fara nici o abatere 

3. documente 3. operatorul economic ne-a 
confirmative cu lucrari prezentat Devize de cheltuieli cu 
in electricitate lucrari de reparatii care includ 

deasemenea si lucrari de 

. electricitate, avand si personal 
calificat in domeniu 

03.11.2022 ,,INTELHOME" S.R.L l .justificarea pretului Nu am primit raspuns la solicitare 
anormal de scazut 

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

.. 
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Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
economic 

SRL ,,Soltan Construct" 07.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
,,INTELHOME" S.R.L 07.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
.Rem-Construct Service" SRL 07.11.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL ,,Zepto" 07.11.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

Argumentare: 

in temeiul art. 71 alin. lit 

Anularea procedurii de achizitie publica: 

Denumirea Denumirea Cantitate si Pretul unitar Pretul total Pretul total 
lotului operatorului unitate de (fara TVA) (fara TVA) (inclusiv 

economic masura TVA) 
Renovarea 

retelelor 
SRL "SOLTAN electrice 1 Unitate 228829,65 221~829,65 274595,58 

interioare CONSTRUCT" MDL MDL MDL 
pentru etajul 

3 din 
Gimnaziul 
din s. Ustia, 

r-ul Dubiisari 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

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

I Modiflearile operate 
I Motivul reevaluarii ofertelor 

13. Reevaluarea ofertelor: ofertele nu au fost reevaluate repetat 

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

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

Denumire factorul 1 ·, Ponderea 
Denumire f actorul n Ponderea 

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

12. Inforrnatia privind factorii de evaluare aplicati: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: eel mai bun raport calitate-pret 
sau eel mat bun raport calitate-cost) 
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Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii (DA/NU) verzi)? 

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

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

18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se cornpleteaza doar In 
cazul in care la procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de durabilitate ~i s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

31.12.2022 

Denumirea 
operatorului 

15.11.2022 SRL Cu capital Nr. 
"SOLTAN autohton 27 15.11.2022 45300000-0 228829,65 274595,58 
CONSTRUC" 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 
/acordului- 

cadru 

Cod CPV 

Numarul 
~i data 

contractului/ 
acordului- 

iere/ 
Cu 

capital 
strain 

Valoarea contractului 

cadru 

Intreprin 
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
du 

capital 
mixt/asoc economic 

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat: 

(Selectati termenul de asteptare respectat. Ca/cu/area termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile pub/ice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Ca/cu/area Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contra~t,.ui: 

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

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile pub/ice) ...: 
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(Nume, Prenume) 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii: 

Fomat vafee?tlcuz, 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfiisuriirii procedurii 
de achizitie, /apt pentru care poartii riispundere conform prevederilor legate in vigoare. 

Prin 'prezenta. dare de seamii, grupul de lucru declarii ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractuluilcontractelor indicate afost respectat (exceptiind cazurile prevazute de art. 32 a/in. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind aehizitiile pub/ice ), precum (ii ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptioniirii rapoartelor de monitorizare, aceastea au f ost examinate (ii solutionate. 

Pretul eel mai scazut o 

Costul eel mai scazut D 

Ce/ mai bun raport calitate-pret o 

Ce! mai bun raport calitate-cost o 

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



DARE DE SEAMĂ

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

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritarii contractante

N r._^H _/22d in  3 M ° -  ^
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail oficial dtm sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei SSD şi articole pentru conectare
Cod CPV 30200000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr. ocds-b3wdp 1 -M D-1664352281317
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdpl - 
MD-16643 52281317
Data publicării: 28.09.2022

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

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

□ Da □ 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; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 25 100,00
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
1

mailto:sis@sis.md
https://mtender.gov.md/tenders/


Data şi expunerea succintă solicitării clarificărilor -

Denumirea operatorului economic -

Data şi expunerea succintă a răspunsului -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Nu s-au efectuat modificări.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Nu]

5. Până la termenul-limită (data 20.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ”BTS Pro” 1008600061565 Bogdan GNIDAŞ
2. SRL ’’NeoSuport Service” 1008600061738 Iurie BERZAN
3. SRL ’Triomac” 1006606001224 Sergiu SLEPŢOV
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici:

Documentele solicitate şi 
alte condiţii, cerinţe 

obligatorii

Denumirea agentului economic — ofertant

SRL "B I S Pro" SRL ’’NeoSuport 
Service”

SRL ’’Triomac”

Cerere de participare + +
Declaraţie privind 

valabilitatea ofertei + +

Specificaţii tehnice + +

Specificaţii de preţ + +

DUAE + +

Numărul de înregistrare 
din „Lista producătorilor” + +

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nr.
Lot

Denumirea
lotului

Valoarea
estimată

(fară
TVA)

Preţurile ofertelor, lei fără TVA

SR L”BTS 
Pro”

SRL
’’NeoSuport

Service”

SRL
’’Triomac”

1 SSD extern, USB 3.2, 2 TB 20833,00 18 149,00 16 750,00 18 900,00
2 Prelungitor 10A, 5 metri, 6 prize 2000,00 1 959,75 - -

3 Modul pentru priză, mama RJ45 
STP, CAT 6A, ecranat 1500,00 -

- -

4 Cămaşă RJ45, cat. 5E, ecranate tip 
30U 100,00 - - -

5 Conectoare RJ45, cat. 5E, ecranate 
tip 30U 667,00 - - -

2



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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul
răspunsului
operatorului

economic
- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:

'Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

3



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lot 1 SRL ’’NeoSuport 
Service”

Conform
SIARSAP 16750,00 16750,00 20100,00

Lot 2 SRL ”BTS Pro” Conform
SIARSAP 1959,75 1959,75 2351,70

în rezultatul evaluării ofertelor, Grupul de lucru a decis:
1. Loturile 3-5 se anulează din lipsa ofertelor;
2. Se declară câştigători ai procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1664352281317 din 06.10.2022 

privind achiziţionarea SSD-urilor şi articolelor pentru conectare, următorii operatori economici, cu 
sumele contractelor ce urmează a fi încheiate:

S.R.L. ’’NeoSuport Service” pentru lotul 1
Suma -  20 100,00 (douăzeci mii o sută,00) lei cu TVA;

S.R.L. ”BTS Pro” pentru lotul 2
Suma -  2 351,70 (două mii trei sute cincizeci şi unu,70) lei cu TVA.

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorii economici desemnaţi 
câştigători vor fi invitaţi pentru semnarea contractelor după expirarea termenului de aşteptare pentru 
încheierea contractelor.

Totodată, potrivit pct. 2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire 
la aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea 
acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, în termen de 5 zile de la data comunicării 
rezultatelor procedurii de achiziţie publică, ofertantul desemnat câştigător va prezenta Declaraţia (se 
anexează) Agenţiei Achiziţii Publice (pe poşta electronică bap@tender, gov.md) precum şi autorităţii 
contractante (pe poşta electronică dtm sis@,sis.md).

15. Anularea procedurii de achiziţie publică:

Loturile 3-5 se anulează din lipsa ofertelor (art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015)

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere
SRL ”BTS Pro” .2022 Mijloace electronice
SRL ’’Triomac” / 1  . {0 .2022 Mijloace electronice

SRL ’’NeoSuport Service” /1 . /0  .2022 Mijloace electronice

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

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

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

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

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax
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Notă*Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, ort. 261 (1), 264 (4) şi 265.

17. Contractele de achiziţie încheiate:

Valoarea contractului

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

cconomic,
(IDNO)

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Nr.
contract

ului
Data

contractului

>tu
u
O
U fară TVA cu TVA

Te
rm

en
ul

 d
e 

va
la

bi
lit

at
e 

a 
co

nt
ra

ct
ul

ui

1
SRL

’’NeoSuport
Service”

Cu capital 
autohton W  /22 №  .2022

30
20

00
00

-1

16750,00 20100,00

31
.1

2.
20

22

l (N

2 SRL ”BTS 
Pro”

Cu capital 
autohton W /2 2 .40 .2022

OOooo<NO
1959,75 2351,70

o<N

fO

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul In 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 durabilitate)'.

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

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

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilo^4^t^e:îtt^Şţiifqr4,

/  ■

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru achiziţii v;
Serghei DULGHIERI



DЛRЕ DB SВАМД

de аtriЬuirе а contгactt-tlui de achiziýii pLrblice

Nr. бЧ diпоЪ . 1,(. zoe а
1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2, Date cu рriчirе la procedura de atribuire:

З. Clarif'icirri privintl docurncltt:r{ia de аtriЬuirе: Nu sunt

,l. Mlcldil'icirri орсr:rtе iп сlосumспtп{iа clc :rtrilruire: Nu slttrt

5. l'f,пй la tcrlneltu1-1ilnitir (data 116.10.21|122, оrа l l:00), аu dcpus оt'еrtа 4 оlЪrtап[i:

Denumirea autoritйtii contractante Itrspcctoratttl Gспсrаl al Politiei ai MAI
Localitate muп. chisinйu
IDNo 10136010000495
Adresa str. Tiraspol ] l/1

Numйr de telefbn 022-8б8-1 з0
E-mail oficial igp(@igp.gov,rlld;
Adresa dc intcrnet www.politia.nicl
Реrsоапа de contact (п,ttllle, рrеп.Lll11z, tе!а.|Ьп,

е-пt.сl i L)

Viсtогiа l-uрап, achizitii@igp.gov.Illd,
022-868-265. 06] -402-17 4

T'iprrl рrоссdurii de atribuire aplicate Licitatic clcscIlisi
I)rtlcedura de achizi{ie rереtаtй (dtцэй caz) Nг: оссls-Ь3ц,dр 1 -MD- 1 б(lЗ7452б50 l 9
'Гiрul obiectului contractului de achizitie Sегчiс
Obiectrrl ac}rizi{iei Scrvicii de repara}ic qi iпtгеlillеге а autcirnobileloг

aflate la balarrta Itlspectorirtului Gепегаl al Politici
Cod СРV 501 00000-б
Iixlltttlcrca lnotivului/temcitllui privincl
аlсgсrса protlcclurii de atrilruirc (iп cctzul.

ctpl ic[trii ttl l,оr proc:cclttri clecdl l icil ctI ict cle,ychisёt)

l)rtlссtlurа tle atrilruire (se vct iпclicct с]iп cctclrul

р r l r l ч l ч l u i ully а r п (l п1 е tt l а l. wwt u, пl tgз сlц.grц.Jцd)
Nг: occls-b3wdp l -MD- l66З74526501 9

I-ink-ul: lrttps://rntendeг.gov.t,t-t<l/tendeгs/ocds-
ЬЗrчсlр l -N4Ц- 1 6637452б501 9?tаЬ:соп!з9lа9ц99
D at а рд[!!9_11ц Цl 2 2 Р22

l)la i l tlrnla tle aclrizitii pu blicc uti lizat:j achizitii.пld;

Prtlcedura а fost inclusй in рlапul de achizifii
pulrlice а autoriti{ii contractante

I)a

Lirlk-Lrl сбtгс 1llantll dc achiziIii 1ltrblicc ptlblic:at:
httlls ://pol iti a.rlrd/sites/cleIaLr l t/{l Ies/p lап cle ach i zi t

ii,2022.pcl1'
,A,ntln{ dc intenfie publicat iп l}Al) (clupri cctz) Data: -

1,ink-rrl: -

I Telrnir:i si instrutnente specifice de аtriЬuirс
l

I Stlrs:l dc l'illапlагс
r-i.,цЦ9j]99!цццq
I3r-rget de stat
400 000,00

l 0026000090з5
йiz-оЪ-ооsфsq
l0056()()035248

Д,qýцlЦ/j!щi;Йфiii' l

Vasili СIIII{I'ОСА 
i

l*оr ТtrSLВЛ 
* 

___ l

щцдцщ9!дI4ýц__- l

l Пr:._l _ _РsцццtЦsл gрgi!цului ccontlllrit-
lT -i DДл-ёJГtlЕмвs s.дц-]
l z. l 

,t 
ac,t N4O гоR StjRvl(,E S.It.I..

l-* __ , ,_l -

L.i. _ L_s_qд]цс о_цц|_Iд q 
цц_]._ __

IDNo



1022600025167

б. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare qi аfеrепtс DUAB prezentate
de сйtrе operatorii economici:

сijпсl r.lrlculltctllul ч.frl,sl prezelll.ctl, c{ar пi,t crlres:llt,tп.cle сеriп!еlог сlе счli/iсurс))

Ntltti: ,,аfеrtп se пflй iп u;lарlпrс" - Drlct,ttl,tctlltll пч a,yla yizibil l)elllrll ctttlrlril.cllact ctlпlt,ctc,lurtlii,
clerlrlrace opercllorul асrlпrltпiс lct пtclпtetllttl сlерuпаrii clocutllelll,elclr cle ccllificura iп,\IA llSAI'ct ,yclcc:lrtl

сrlп.уidеrчrе ".

1. InfbrlTra{ia privind соrеsрuпdегса tll'ertelor сu ccrintele solicitate:

f)elrrttni rс tloctl Irrcnt
f)епumirеа operatorului economic

Dд^с-
II11ItMI,,S S.A.

,I,&,I,M(),1,()R

SliltVlCll S.I{.L.
SC

MIII(]()NS
Pl,tJS SI{L

QUдI-I],Y
S,|,дNI)лI(I)

SItl-
DUAt] t-lгеzепtаt Dгсzеtltаt

оlъгtа se allir
itl а;tс1l1агс

оI'сгtа se allД
itl аstсlltаге

Spec Ijca tchrl icc Dгеzеlltаt Dгеzеlltаt
Spec fica clc 1lгсt ll гсZеlltаt l)гcZclltil1
Ссгеге de рiiгtiсilэагс l] гсzс lltat 1]l,cZcll1at
Dссlагаliе ргiчiпd valabi l itatea сrl'егtеi

репtгLl о duгаtd cle 30 de zile calendaгistice 1lгсzсtltаt 1lгczetltat

Dесlагаliе ргiчiпd dоtйгilе specif rce, uti laj Lrl

gi echipamentul tlесеsаг репtгu iпdер|iпiгеа
согеsрurlzбtоаге ar сопtгасtului

ргеZеll1аt ргеzеtltirt

Dссlагаliс ргiчirlс1 рсгsопаltrl de specia l itate

ргорus репtгu iпlрlеrllеlltагеа соtltгасtuIui 1lгеzсtltаt 1эгеzепtаt

Дutогizаliе de iirrlclionaгe а sta{ic cle

dсsсгчiгс tchrl iczr. 1lгсzсlltаt 1lгсzсtltаt

Gагаrltiа рспtгu оlЪгtd l%o

(сопl'огrп Дrlохсi пг.9). 1"l 
гсzеtl [а t 1lгеzсtl l аt

Nr.
lot Dепuпrirеа lotului

Dепumiгеа
ореrаtоrului

economic

I) гettl l

rlfЪгtеi
(fiгй'I'Vд)

cantitate
si unitate
de m:isuri

Со rеs 1ltt tt tlct,tl
it cltl сеriп{еlс
tlc calilicaгc

Ctrreslltl пtltlгса
сu sllccilicatiile

tchlricc

1.
Sсгчiсii dc, герагаliе qi

iпlге{i rrсгс а aLrtonlobi lсlог
clc пlосlсl SI<ocla

I)Адс-IIЕRмЕS Sд l 889 000,00 l btrc. +- I

SC i\4IIlCONS l,L[JS i lJtJ9 _ý70.t]3 l bLrc. оlъгtа lltr а {ilst cvaltratй

2.
Sсгчiсii сlс герагаliс ;i

iпtге{iпсгс а аLrtrlпlоЬilеlог
dc llroclcl Dacia

Dлдс,.I II]ltMl]S Sл 997 000.00 llltrc. ,t ,+-

Qtralitl,Starlclaгcl i)q7 S)q l 7 lllrrc. ()Ii-'гtir lltl а losl cvalLtatit

3.
Sсгчiсii сlс герага!iе gi

iпtгеtiпеге а аutопlоьilеlог
сlс rlrodcl Сhсчгоlсt

],&l-M()l-()R
StlRVICtj S,It.l..

240 594.00 l brlc. .+. t-

4.
Sегчiсii clc геllагаliе 9i

iпtгеtiпсгс а autonlobi lеlог
cie rrloclel М itstrbishi

,г&,г MOToR
SERVICE S.It,L,

2lб 040.00 l btrc. -+. -+-

5.
Sегчiсii cle горагаliе Ei

iпtгеtiпеге а аutоrllоь i Iе|ог

dc nlodcl vдz
l,&,I,Mo,I,()R

SERVICE S.tt.l-.
8_5 937,00 l Ьuс. t .I

б.
Sсгчiсii clc гсllагаliс 5i

iпtге!iпегс а atrtolrlobileloг
clc rllocleI Ilcnatrlt

Dллс_IIвItмI]S Sд )\) ,7,7,7 5(| l bLrc. -l- +-

1
Sсгr,iсii clc t,cpitt,illic si

iпtгсtitlсгс а аutоrllоьi|сlог
dc Intlclcl I'огd

I)лл,(] tIl1ItN4lIS Sд l 0tl l 7.55,()0 llltrc. J t

4. ol.JлI-I,I,Y SI,ANDAI{D SItL Iorl t{LjSU



8.
Sегчiсii dc герага{iе qi

iпtгсtitlеr,е а autolTobi lеIог
dc rTodl:l Vоll<swацсп

,I,&l,Mol OR
SI]RVICI] S.R,l.,

j(l8 486,00 l Ьuс, +, -i-

9.
Sсгчiсii clc гсllагаЦiе qi

iпtгеIiпсгс а аtrtоrпоьilеlог

de tnodel Toyota

-г&-г мо,гоR
SERVICE S.R.l-.

484 926,00 l brrc, + -|

10.
Sегчiсii de герага{iе qi

iпtгеtiпсге а аutопlоlэ i lеlог
dc rnodcl Nissan

Achizilia nLt а avLtt loc

11.
Sегчiсii de герагаliе si

iпtге{iIlеге а atrtotlrobi I tr Itri

de rnodel Suzul<i SX4
DАдс-IIЕR.мЕS Sл 2\4 l49,\6 1 bLrc. -1. -+-

12.
Sегчiсii clc r,срага!iе gi

iпtl,сtiпсгс ir aLrtolrrobi lttlLti
dc rlroclcl I]MW .520 i

l-&l,Mo,I,()R
SIjI{VICI- S,R.l-.

l00 044,00 l bttc. .}, t

l3.
Sсгчiсii clc гсрага{iс 5i

iпtгсtiпсгс а atltorllobilLrlui
dc llloc|cl l)eLtgeot l)агtttег

,г&l,мо,I,оtt

SIlItVICtl S.It.l-.
l26 9 l 7,00 l btrc. } t

DAдC-IIL]I{Ml]S Sд 2.2l зз6,66 l bLrc. +- +-

l4.
Scгvicii dc гсlэагаtiе ;i

'iпtгеtiпегс а aLrtorllobi I tr l ui
dc rllt,clcl Mcl,cctlcs Sllгilltсг

903.6l(д 4xz{

l,&T Mo]-oR
SEttVlCl] S.R.l-.

l59 852,00 1 btrc. ,}. +-

* iп c:ctn,tl ttlilizйt,ii licilct!iei аlас:l.rопi.сс ,s,a lltt iпсliс(t prelLIl o/brtei |iпсtlе
(Iп/Ьrmа!itt рriчi,псl "Corespuпclerea сu сеriп!еlе cla сulifiсаrе" $i "Соrе,чрuпс]еrеа cu specifica!iile
lеhпiса", se l,ct соt1,1еl11,п(I рriп: ,,+" iп cuzul cores])uпclerii;i рriп ,,-" iп cu.zLtl песоl,,а,\р1,1псlеrii)

Cotltetttпrii: Eycllttaract l.еhпiссi а,fо,чt еfёсlttсttсi cle сйlrе SacIict lruп,\р()rl r.t Direc,liai ullrrll,izirlttttr<l
lаhпiс,rl пtчtеriчlй u IGP, рriп сlаtпаr.учl tlr.3.t/б.t-82В сtiп ]7. l0.2022.

8. l)спtru ctrucidarca uпоr neclilritrl.ti sau ctlrll'it,tnarcil uпоr date privincl corespulr(lerca оl'оrtсi
cu сеriп!сlс stabiIitc iп dосuпrсп{аtiа rlс atrilrtlit"c (inclusir,,iustilicarclt ;rгe(ttItli antlrlrral clc
scilztlt) s-rr soIicitat: Nu sLtnt

9. ()lЪrtап{ii rcsllinEi/descalifica{i: Nu sttt-tt

10. Modalitate:r cle cvirlu:rre а olъrtсl()r: РспtгLl 1lссаге lot

l l. CritcriuI dc atribtlirc aplicirt: Ргсlul cel mai scazut

l2. Infornra{ia privind factorii de evalttarc aplica{i: Nlt se aplici

13. Rссчаluаrса ofertelor: Nu se aplicar

14. tп tlrmil cxaminiiri, cvilluirгii ;i comparririi оt'егtсlоr clcpuse iп слсlrtll 1rrоссс|urii clc
:rtrilruire s-a decis:

а) Аtriьuirе:r contrirctului dc aclrizitic nublic:i

Denumirca lotului Denumirea operatorului
economic

Рrе{ul total
(f'йrп ТVА)

I)rс{ul totaI
(incltlsir, 'I'VA)

scгr,iciidc r,еllагаtiс si irltгctitlcгc а

atrtorllobile lог cle nltlc]cl sl<oda
l)ллс-IlI]Itмl]S SA 77 500,00 9з 000,00

sегr,iсii de герага!iе si iпtге!iпсгс а

аLrtоrllоьilсlог de lnodcl Dacia
I)ддс-IlЕRмL.S Sд l58 333,3з l90 000,00

Sсгчiсii dc ге1,1агаtiс si iпtге!iпегс а

atltorllobileloг cle nloclcl Сhсчгоlеt
,I,it,l, MO1,oR SI]RVICI] S.R. l-. l(l (l6(1,67 20 000,00

Sегчiсii de гсрага!iс si iпtге!iпеге а

аutоrпоьilсlог clc пlоdсl MitsLrbisIli
,l,&,|, MO],()R SERVICE S.R.L. 5 83з,33 7 ()()0,()0

Sегчiсii clc гсрага!iс si irltгс!iпсге а

аutоmоьilеlог de nlodeI vдz l,&т MoToR SERVICL] S.R.t.. 4 000,00



Seгviciide геllага!iе qi iпtгс!iпсгс а

аLrtопrоьilсlог dc nlodel Renault
Dддс-IIl]ltмF.S Sд l 6(l(l,(l7 2 000.00

Sсгчiсii clc гс1-1агаtiс si illtгсtillсгс а

atrlor-nobiIcloг dc rlloclcl Гогd
Dддс-IlЕRмЕS Sд lo JJJ,JJ з4 000,00

Sегчiсiidе ге1,1агаtiе si iпtгсtiпеге а

аutоrtlоlэilсlог de nlodel vоlltsrчаgеп
'I'&'|' MO'I'OR St]ItV IC]I] S. R. L. о _lJJ.JJ l () ()()0.()0

Sегчiсii de герагаtiе si iпtгеtiпсгс а

аutопlоЬilсlсll, clc rltode l 'I-o\/ola ],&,l, Mo,I,oR SIlRVICE S.R.l.. lб 666,67 20 000,00

Sсгчiсii dc геllага!iс qi iпtгсtirrеге а

аutоmоьilului dc rlloclel strztrI<i sxrl DдAC-tIERMES SA 5 8з3,3з 7 000,00

Scгviciidc гс;lагаtiе si iпtгс!illсге а

auttlllttlbilttltti de rllocleI t]MW 520 i
l,&,г MO]-OR SL]RVICE S.R.l-. | 66(l.(l7 2 000,00

Sегчiсiiсlс гсllагаЦiе Ei iпtгеlirlсгс а

atrtonlobilLtlLri dc model PcLtt:.eot Рагtпег
,г&l, MO]-OR SEl(VlCl] S. R.L. l 666,6] 2 000,00

Scгvicii dc геlэага!iс ;i irltгс!iпсгr: а

аutоltlоЬilului dc nlodcl Мегсеdсs Sргirrtег
90з.6 I(д 4х1+

1,&,г Mo],oR SERVICE S,R.t.. 3 зз3,зз 4 00(),()0

Ь) Дпulаrеа lotului l0 - Serr,icii dc rерrrrа{iе;iiпtrе{iпеrе а automol)ilclor dc lnoclcl Nissan
Аrgumепtаrе: Ill tcnlcir:l агt.71 alirl. (l) lit. а) din l,cgca пг.13l/2015 pt,ivillcl achizitiilc pLrlrlicc 9i
alllllllc * IlLl аl lbst clcptrsii Ilici о оlЪгtir.

l5. IпfоrIпаrса operattlriltlr economici dcsprc clcciziile gruрului de luсru pcntl,tl achizi(ii:

16.'l'сrпrспul с|с а;tсрtаrс рспtt,u inclrcierca c()Irtractului: itl ccltll'oгtllitatc cLr 1lгсчсdсt,ilс агt.j2
alin, (l) lit. t) al Legii пг.131/2015 ргiчiпd achizi{iile pLrblice - Сопlгасtсlс clc achizilii pLrblice
сtlге illtгai in sIЪга сlе арliсаге а ргсzспtеi 1egi pot f-i inchciatc llLllnai clLrpir inlplirriгezl tегrllсtlсlсlг
cle a;tepttrгe cic:6 zile de la data tгапsll-ritсгii colllllnicaгii ргiп SlД,,I{SAP";lгivitrcl гczLrltatr.tl
арliсбгii pгoccdLlгii с]с аtгiЬrriге -itl cazul itl саrс vаlоагеа estiIllittit, c()llIi)1,1ll рr,сr,сdсгilог агt. z1. а

cotltгactltllri гсsрссtiч estc rrlai rllici decAt ргtrgr"rгilс ргечiztttе la агt.2 аliп, (З).

l7. CtlIrtгactclc tlc achizi(ic incheiatc:

f)спrtпrirса o|)eпrtortllui cccllttlnric I):tta transmiterii Moclalitatclt tlс trапstrtilсгс
DAAC-IIl1ItMlls S.A.

26,10,2022

е - пl.rt i l : iп / Ь(r D,cl а а с: - lt с r m e,s,. tп cl/,г&,г M()],oR SI]IIVlCIj S.It.L. е - tll а i l : 7-t пl,s, 2 0 l 7 @)m а i l, r u/
SC MIHCONS PI,US SRL e-ltl.u i l : m i hсоп рlus(f;m а i l. r u/
QUДLl'l'\' S'l'z\N DARD SItL е- tll а i l : ru,s,u. i rl п8 l Ql,m а i l. r u/

Denumirea
operatorului

economic

iпtrерriп
dеrеа:

Numйгul
qi data

contractuItli

0з.l |.2022

0з,| l .2022

Cod СРV
v:rloa rеа сопtrасtu l u i 'l'c1,Ittcn tlcl

vrrlrrllilitate rrl

со п t rircttl ltl iinclusiv ТvА

SI-]RVICE S.R,L.
CLr capital

soc ial

2,7l 666.66 з l ,12,2о),2

з | .12.2022.

Рriп prez,etttu dure de setttltit, grupul tle lчсru dес|urй сй lerпtattttl tle u,yle1llura pelllrtt ittcltaierau
coпlrпctttltti/ctlпlrпclclor iпdicttltl tt.fil.sl respcctпl (ехсарliiпtl cttzJtrila prcvй?.ttlc ttc пrl. 32 чliп. (-1) чl l,cgii
пr. l-]] diп -j iulia 2()l5 рriчiпtl ttcltiz,itiile рчhliсе ), precuttt si cit iп c,ttz.ul rlapttttcrii c,ttп|esltt{iilor si/stttt
rессрlitlпЙrii rupourlalor clc пttlltiltlriutra, ttceslau пч.fЬsl exttmiпrtlc si soltttitlltrtlc.
Рriп рrеzепtа rlаrе de seanlc't, grupul cle lucru petttru пchiz,i|ii соп|i,rmri соrесli,tu,rliпеrt ii proc,ctlttrii
de achizi|ie,.fapt репtru спrа ропrtd rr-lsllttttclera соп|оrm prevederilor legпIe itt

Cttndrrcritorul GrrrpuIui clc luсru pentrtl nchizi(ii:
#лý1

;u'o)

AlexancI гtl (JANAC'l tJC

fйrй ТVА
DAAC-III]I{N,lI]S

Sд
Ctr callitaI

soc ia l
l 7 l-SI{ .50 I00000-6 326 000.()()

l 72-SR _50 l00000_6 57 500.00 69 000.00



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 

Nr. /  din /&  //•<*? *2
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Comisia de Stat pentru Testare Soiurilor de Plante
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601003854
Adresa mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare 180, bir. 1210
Număr de telefon 022 211-408
Număr de fax 022 210-455
E-mail oficial info(®,cstsD.md;
Adresa de internet www.cstsp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Brăileanu Eugeniu 022-780-056

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □

Obiectul achiziţiei Utilaje agricole
Cod CPV 16100000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md)

Nr: MD-1667291783225
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdpl -MD-1667291783225?tab=contract-notice
Data publicării: 01.11.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md;

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

□ Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 - 
MD-1667291783225?tab=contract-notice

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 31.10.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1667291783225?tab=contract-notice

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Licitaţie electronică

Sursa de finanţare □Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 444 000.00 lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor

http://www.cstsp.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

-

Expunerea succintă a răspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

Rezumatul modificărilor -

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 11.11.2022, ora 12:00), au depus oferta 1 ofertanţi>

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. „Agropiese TGR GRUP” S.R.L 1005600038722 Hamurari V.

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

Denumire document

-i

Denumirea operatorului economic
„Agropiese 

TGR GRUP” 
S.R.L

Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă nu se cere

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

Alte documente solicitate 
conform anunţului de 
participare_____________

prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespund 
erea cu 

cerinţele de 
calificare

Corespun 
derea cu 

specificaţi 
ile tehnice

Lot 1
Stropitoare pentru vii şi 
livezi cu arbore cardanic;

„Agropiese TGR 
GRUP” S.R.L 123 000,0 1 buc + +

Lot 2 Grapă cu discuri 
tractată;

„Agropiese TGR 
GRUP” S.R.L 210000,0 2 buc + +



Lot 3
Cultivator pentru 
lucrarea solului între 
rînduri cu introducerea 
îngrăşămintelor______

„Agropiese TGR 
GRUP” S.R.L 78 000,0 1 buc + +

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descaliflcaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: —

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea — —

Denumire factorul n Ponderea — —
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea — --
Denumire factorul n Ponderea — —

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -

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



Atribuirea contractului de achiziţie pu )lică/acordului-cadru:
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lot 1
Stropitoare 
pentru vii şi 
livezi cu arbore 
cardanic;

„Agropiese TGR
GRUP” S.R.L 1 123 000,00* 123 000,00 123 000,00

Lot 2
Grapă cu
discuri
tractată;

„Agropiese TGR 
GRUP” S.R.L 2 105 000,00* 210 000,00 210 000,00

Lot 3 
Cultivator 
pentru lucrarea 
solului între 
rînduri cu 
introducerea 
îngrăşămintelor

„Agropiese TGR 
GRUP” S.R.L 1 78 000,00* 78 000,00 78 000,00

TOTAL: 411 000,00*

* referitor la mărfurile scutite de TVA: Conform Legii Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.97. cap. 
4 cu privire la livrările scutite de TVA, art. 103, pct. 271) adăugat prin legea nr.371 publicat în MO 
nr. 167-168 din 24.06.14;

Anularea procedurii de achiziţie publică:

In temeiul art. 71 alin.__lit__ .

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„Agropiese TGR GRUP” S.R.L 16.11.2022 SIA RSAP, e-mail, poştă.

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

Un singur operator economic participant la 
procedură.

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



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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea 
Cu capital 
autohton/

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al
contractului
/acordului-

cadru
fără TVA

'
inclusiv

TVA

„Agropiese
TGR

GRUP”
S.R.L

întreprinderea 
Cu capital 
autohton/

6 16.11.2022 1610000
0-6 411000,0* 411000,0* 31.12.2022

* referitor la mărfurile scutite de TVA: Conform Legii Codului Fiscal nr.l 163-XIIIdin 24.04.97. cap. 
4 cu privire la livrările scutite de TVA, art. 103, pct. 271) adăugat prin legea nr.371 publicat în MO 
nr. 167-168 din 24.06.14;

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 durabilitate):

■*
Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi). N U

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut □

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 confoi

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

ŞpcjFjţef fim /_cj=
(Nume, Prenume)
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