
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice Ll

Nr. ocds-b3wdol -MD-16647 8887 4657 din 14. 11.2022

2, Date cu privire la procedura de atribui

I Date cu re la autoritatea contractanti
Denu mirea autoritltii contractante Prim6ria comunei Cocieri
Localitate s.Cocieri
IDNO t007601007790
Adresa s. Cocieri. rl.Dubdsari, str.Renasterii nr. 6 8

Numir de telefon 0248-s2-244
Num5r de fax 0248-52-238
E-mail oficial ap I c o qrcri@-erna!. catx
Adresa de internet htto ://cocieri. comuna.md/

Persoana de contact Godoro zea N atal i a, 0 68 1 427 1 6, nataliagodoro zea@mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate r Licitatie deschisd

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 65 823 4 120390

Tinul obiectului contractului de achizitie Lucrdri r
Obiectul achizi{iei Lucrdri de amenajare a teritoriului din fala Casei de culturl

din s.Cocieri. r-ul Dubdsari

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire

Avdnd in vedere eroarea depistatd in caietul de sarcini la

examinarea ofertelor(la procedura de achizilii precedentd) gi

anume indicarea incorectd a Simbolului norme si cod resurse,

care a dus la elaborarea eronatd a ofertelor depuse, AC a perfectat
documentalia de deviz la un specialist licenliat qi a iniliat o nou6
procedurd de achizitie public6, conform prevederilor legale

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ort alului guv er n am e nt al www. mt ender. gov. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 66 47 8887 4657

Link-ul : httos: I I achizitii.md/ro/public ltender 121 06489 | I
Data public6ri 03.10.2022

Platforma de achizifii publice utilizatl r achizitii.mdl

Procedura a fost inclusl in planul de achizifii
publice a autoritd{ii contractante

nDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

htto s: I I achiziti i . md/rolpublic/bud eet/2 0 04 8 3 I 0

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: Nu a fost nublicat

Link-ul:Nu se aplicd

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nu se aplicd

Sursa de finanfare rBuget local

Valoarea estimatl (lei, Jdrd TVA) 1 9 12500,00

3. Clarificdri nrivind documenta de atribu re:
Data solicittrrii clarificdrilor 06.r0.2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare OE a solicitat rechizitele bancare pentru a tranfera
sarantia bancard oe contul AC

Expunerea succinti a rlspunsului AC a solicitat garanlia bancard conform anexei nr.9 din
DS. emisd de o bancd comerciald

Data transmiterii 06.r0.2022

4. Modiliciri operate ln documenta(ia de atribuire: Nu au tost electuate
Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare [Indicayi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere Ei deschidere a ofertelor
prelungit

flndicayi numdrul de zileJ

fost efectuate modificiri



\

2 ofertanti:

ii economici

D6ni f o rorrnenrrl-limiti (data 26.10.2022, ora 11:00), au depus qte4a Z ilgrtan

Denumirea oPeratorului economic TDNO Asocia{ii/
administratoriiNr.

L "SERVICONS PLUS'' S.R,L 1020600000719 Boclinca Serghei

I 00860003 3 876 Ciobanu Victor
7 "BUDEI COM'SRL

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAB prezentate

de cdtre economlcr:
Denumirea oneratorului economic

Denumire document 'srnvaoNs I "BUDEI COM'SRL
PLUS" S.R.L. I

Operator economic
aJ

Operator economic
n

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezenlat' nu corespunae) 

,

-Propunerea 
tehnicd I P'e'entot Drezentat

Piopunereafinanciard prezen[a[ prezentq[

DUAE prezemat

Garanlia Pentru oferti 1%o prezentat 
I

prezentat 
I

Documente de calllrcar
Se |a consmna prin: orezental. nePrezental' nu corespunde

Oferta
prezenlqt prezewal

Cerere de particiPare
prezewql prezemat

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezental

Grafic de executare a

lucr6rilor

prezental prezental

Declaralie Privind
experienla similard

prezemat prezemqt

prezemat prezentat
Declaralie Privind lista
principalelor lucrtrri
executate in ultimul an de

activitate

Declaratrie privind dotirile
specifice, utilajul 9i
echipamentul necesar

pentru indePlinirea
corespunz[toare a

contractului

prezemat prezentat

Declaralie Privind
personalul de sPecialitate
propus Pentru
implementarea contractului

prezen[01 prezentat

Avizul Inspecliei de Stat tt
Constnrctii

prezemqt prezemat

Extras din Registrul de

Stat al persoanelor juridice

prezemat prezentat

Termenul de garan{ie a

lucrdrilor

prezemal prezentat

Situatiile ftnanciare Pentru
prezewql prezentat

2



anul2021

Certificat privind lipsa

datoriilor fatA de BPN

prezentql prezentat

nd corespunderea ofertelor cu cerintele s,rlicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
({Era TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lucrdri de
amenajare a

teritoriului
din fap Casei
de culturd din
s.Cocieri, r-ul
Dubisari

"SERVICONS PLUS''
S.R,L.

I 685 192.21 1 lot + +

"BUDEI COM" SRL | 847 749,18 1 lot + +

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
scazu s-a solicitat: Nu se anlicd

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Otierta i/descalilica
Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi ci rii

"SERVICONS PLUS'' S.R.L. In urma Deciziei de atribuire a contractului,
ofertantul cdqtigdtor si-a retras oferta, refuzdnd
semnarea contractului

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut I
12. Informatia privind factorii de

13. Reevaluarea ofertelor: Nu au fost reevaluate

L4, In urma examiniri, evaluflrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului

rma L v evaluare aplicati: Nu se anlicd
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor ofertantul desemnat caqtigdtor qi-a retras oferta, refurand semn-area
contractului

Modificirile operate In urma reevaludrii ofertelor, a fost desemnat[ cAgtigdtoare oferta
urmdtorului participant la procedura de achizilie publicd

tnbuirea contractului de achizi licd:
Denumirea

Iotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
mdsuri

Pre(ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fdrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de "BUDEI COM"
SRL

I lot I 847 749,18 | 847 749,18 2217299.01

a
J



amenaJare a
teritoriului din
fata Casei de
culturd din
s.Cocieri, r-ul
Dubdsari

Anularea procedurii de achizilie puOlica:

ormarea o economtcl ,:r
Denrrmi Data transmiterii

acutztut:
Modalitatea de f rqnsmi+a"oLUD D.X.L. 04.1t.2022

"BUDEI COM'SRL unrpr uslu.mqll.ru
u4.|,2022 e - mai I bude icom@,mail. ru

in temeiul art.7I alin,

15. Informare

lit

rilor

T ul de

18. forma

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:
I

16,

Cot7

Prin prezenta dare d-e sear,nd, grupul ,l" 
o

7:'i:"i:i;'":i:i:"'::ii':::::: :*:i.i:,':::::l(*:epnnd culur!!1p*,ii,,i'iJ art. 32 atin. (3) at Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 p-rivinA aintzqtite-publice 1, precu.m qi.cd ii rorrl arpuri"rii';;;:;;r;;i;';;i';recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceasteo aufost examinate ;i sorulionate. prin prezenta dare deseamd' grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectituclinea desfdsuririi procedurii cle achizilie, faptpentru care poartd rdspundere conform prevederilor regare in vigoare,

In cazul in care valoarea estimata a cont actului este
mai micl dec6t pragurile prev[zute la ari..2 alin. (3\
al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achizitiile
publice

D 6 zile tn cazul tronsmit"riii coiunicdrii prin
mii Io ac e e lectro nic e $ i/s a a faxzn ll zile incazulnetransmffi
mijloace electronice $i/sau faxn

ntractul de achizi

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea: Numlrul
gi data

contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen
de

valabilitat
eal

contractu
Iui

f?ird TVA inclusiv
TVA

"BUDEI COM'
SRL

Cu capital autohton 45
t4.11.2022 4520000

0-9

1 847 749,tg 2217299.01
3t.12.2024

rivind achizitii nublice durahile /achn i). N

rabile (achizifii verzi )? (DA/NUt

valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
trlentru care au fost aplicate criterii de drrrahilitcre /tpi Mrr\. (indicalisuma cu TVAI
codul cPV al loturui/roturiror pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate:

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de d ura bilitate:

Pri.n nr

(Nume, Prenume)







mode1-1ip

I)ARE DE SЕАмд
de atribuire а contractului de achizilii publice
de incheiere it acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

g
п
tr

пr.77 diп I0.11,2022
1. Date сч рriчi la autoritatea cont:ractantf, :

Denumirea aцtoriti i contractante

Numйr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе Tatiana Hainilchi

IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,SfAnta Т'rеimе"
MD-2068 mun. ChiqinЁuo str. Alecu Russo, 1l
l00з600152592
mun. Chi5inёu, str. Alecu Russo, 11

02244||85,0224з82з7
02244I1.85

2. Date сu рriчirе la рrосеdurа de at|ribuire:
Tipul procedurii de аtriЬчirе aplicate

рrосеdurа de aclri
Tipul obiectului сопtrасtчlчi de :rch

асоrdului-саdru

Cod СРV
Ехрuпеrеа motivului/temeiu|lrri р
alegerea procedurii de atribuire (iп
aplicdrii altor proceduri de,cdt ll

Рrосеdurа de atribuire (se va iпа|iса di
portalului
wy,yw. mt е,п d е r. gоч. m d \

в:uчеr,шmе

platforma de achiz ublice utilizatй

Рrосеdчrа а fost iпсlчsf, in planul dc

achizi{ii publice а autoriti{ii сопtrасtапtе

Апuп{ de inten{ie publicat in Bz\P (а'uрd

Tehnici qi instrumente specifice de at

Sursa de fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimati (ei, fdrd TVrl)

пСеrеrеа ofertelor de рrе{uri ИLicitalie deschisй
пАltеlе: [Iпdicali| __

с,

izi[iel
Nr:

Produse lactate- sem.I апul 2023
1 5000000-3

privind
п cazul
licitasia

п cadrul
пmепtаl

Nr 21062035

"d.rУ*Д;ЬЗwdpl -МD-166|l5?279711? tract-поl,iс9

Data publ ic ёtrii : 22.08 .2022
И achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

ИDа пNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
http://treime.md/

caz) Data:
Link-ul:

riЬuirе пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizlili.e
ИLicitatie electronicё пCatalog electronic
пВugеt de stat; ИBuget CNAM; пBuget CN.Aý];
пSursе ехtегпе; ЙАltе surse: Surse prclprii
1 852 630,00

Data solicitйrii clarifi сйrilоr

Ехрчпеrеа succintй а solicitf,rii de
сlаrifiсаrе

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuirez NU ДU FOST

Dепчmirеа ореrаtоrчlui econornic

1

Localitate
IDNo
Adresa

ach iziti i. sf. treime @grцаЦ.аа!ц
www.treime.md

obiectul achizitiei



пеrеа ýuссiпtй а
Data transmiterii

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: Na ДU FOST
iп cazul iп care аu

Rezumatul modifictrrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de inrformltre (duрй

Termen-limitй de dерчпеrе 9i deschidere а cfertelor
рrеluпgit (dupd caz)

оrа ll:00), а de оl'еrtа l оlЪrtапt:
lc IDNo Asociar{ii/

administratorii
1003600030995 Сопfоrm datelor SIд RSдР.

Мtепdеr

6. Informa(ii рriчiпd ofertele depustl gi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de
сйtrе оDеrаtоrii economici :

Delrumirea оDеrаtоrчlчi economic
,Sftl,
seryiabil

Doculnentele се constituie oferta
е ча сопSmи|а рrlп: ,пtаt, ,zeпtat, пu core

D осumепtе de calificare
Se vа сопsmпа рr,|п: 'at, п1,1 coreS,

prezenta1

prezentat,

prezentat.

prezentat,

pre:lenta,

pre,.enta,

pre:lenta:

re:renta:

Рflпй la tеrmепчI-limitй (data 0lJ||.2022,
Dепumirеа ореrаtоruluji ecoltom

Denumire document

Garan}ia pentru оlЪrtа

Сеrеrе de participare la
urа de achizitie

certificat de efectuare
sistematicё а plёlilor
impozitelor. contributiilor
certificat de аtriьuirе а
contului bancar
certificat de
со пfоrm itate/ino fens i ч i tate
sau alt certificat со
сопfiгmй calitatea
ьuпurilоr oferite
Extras din Registru de Stat

Declaralia privind
valabilitatea ofertei
Aviz sanitar al

prezentarea contractelor
Certificat de de}in,ere а pre,lenta.

уа

SRL Serviabil



(Irфrmа|iа privind dепumirеа dосumепlеlоr ,эrеzепtаlе se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе cu сеriп|еlе diп dосumепtа|iа tle
atribuire si se va сопsеmпа рriп: рrеzепlоt, перrеzепlаt, пu соrеýрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afosl prezeпtat, d,cr пu

с о r es рuпdе cer iп| el о r de с al ifi с ar е) )

ofertelor сч solicitate:

l

Pre{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

Cantitat
eýi

unitate
de

mаýurа

Соrеsрчп
derea сu
cerin{ele

de
calificare

Crorespunde
rеа сu

sресifiса{iiilrэ
tehnice

] 930 509,26 + +

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se va iп,Сiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlэ de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu specifica|iile tеhпiсе" , se ycl

сопsеmпа рriп: ,,1-" tп cazul corespuпderii si рriп,,-" iп cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti|i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite iп documenta{iar de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

Iпfоrmа{iа solicitatf, Rezmatul rispunsului
ореrаtоrчlчi economic

9. Ofertan
Denumirea ореrаtоrulчi econclmic

10. Modalitatea de ечаlчаге а оfеrtеlоr:
репtrч fiесаrе lot И
pentru mai multe lоtчri cumulate u
репtrч toate lofurile п
дltе limitёri privind пчmtrrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica|i]
Justificarea deciziei de а nu atribui contrar:tul рс loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:
Рrеfчl cel mai scёzut И
costul cel mai scizut п
CeI mai bun rароrt calitate-pre1 u
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vor iпdiса toate criteriile
de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor феrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(Se va соmрlеtа peпtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mаi Ьuп

vаlоаrеа din oferti PunctajulL calculat
,ului economic l Total

rului economic n 'Гоtаl

13. Rеечаluаrеа оfеrtеIоr:
(Se va соmрlеlа iп cцzul iп care фrtеlе aufo.1t reeyaluate

Denumirea lоtчlцi

Produse lactate sem.I
202з

Dепumirеп
ореrаl[оrul ц

есопоmiс

Serviabil SRL

Operatorul economic

Моtiччl reýpingerii/descalifi сйrii

Factorii de ечаlчаrе
Dепumirеа

rеечаluйrii ofertelor

efectuarea controlul ui
perrnanent asupra calitafi i
sau contract сu asemenea
laborator

7.

Data
solicitйrii



ModificErile
ffiаluiriigiсompаririiofertelordеpuseinсаdrulproсеduriideаtribuires-а

decis:
Atribuirea contractului de achizi iсй/асоrс[ului-саdru:

Dепчппirеа
ореrаtоrulu

econOmic

Serviabil,SRL

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul art. 7l alin lit

l
cantitate
qi unitate

de
mаsurа

Pre{ul
uпitаr

(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fnrn ТVА)

Pre{ul totall
(inclusiv
тчА)

Сопfоrm
caietului
de sarciпi

1 930 509,26 l 930 509,26 2 109 700,0t0

Argumentare

Dепчmirеа lotului

produse lactate

15. Informarea tоrilоr economici deciziile ui de lчсrч trч ach

Data transmiterii

l0.1I.2022
(!пfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de alribuire despre deciziile grupului de lucru репtru achizi|ii se

realizeazd tп coпformitate cu prevederile arl. 3 l al Legii пr, l 3 l diп 3 iulie 20 I 5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de trч incheierea contractului:
n саzul in саrе чаlоаrеа estimat5 а corltractu lui este mai

'3) al Legii
blice

й б zille in cazul transmiterii comunicёrii рriп mijloace
electronice ýi/sau fax п
П l l zile in cazul netransmiterii соmчпiсЁrii рriп
mijloace electronice gi/sau fax п

lui este
la art,2

ind

П l l zile in cazul transmiterii соmuпiсбrii рriп mijloact:

electronice qi/sau fax п

П lб zile iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace electronice qi/sau fax п

iёа,|culаrеаtеrmeпelorprevdzutedеLegeапr.l3ldiп3iulie20l5p,riуinj
achiziyiile publice, iпсlusiч а termeпelor de astt:ptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе сu prevederile TITLULUI IV Caltitolul

I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

-с]аdrч incheiat:

miсё decбt рrаgurilе ргечёzutе la аrt. 2 alin. r

пr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile pu

in cazul in саrе чаlоагеа estimati а сопtгасfu
egalб sau mai mаrе decбt рrаgчrilе prevёzute
alin. (3) alLegiinr. l31 din 3 iulie 20l5 priv
achiziliile publice

17. Contractul de achizitie/acordu

Denumirea ореrаtоrчlчi
есопоmiс

lпtrерriпd
еrеа:

Cu capitaI
autohton/
Сu capital
miхt/дsосiе

rel
Сu capitaI

strtri п

contl

Serviabil SRL
1

Numtrrul
qi data

,actului/ асоrdчlчi-
саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа сопtгасtчlчi
l'еrmеп de
valabilitate

al
contractrllшi/
асоrdчlчi-

cndrut

|0.11,2022 l 5500000_3 l 930 509,26 2 l09 700,00 з[0,7,2\с23

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publl,ce dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rчЬriса dаtй se completeazй dоаr in
cazul in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publici au fost aplicate сritеrii de durabilitate 9i s-a

incheiat contract/contracte lоtлоturi саrе ач fost aplicate criterii de drrrabilita
Au fost aplicate cril.erii репtru achizi{ii pubIice durabiIe (achizi!ii

Vаlоаrеа de achizi!ie cu ТVД din сопtrасУ сопtrасtе а lotuIui/loturilor

Modalitatea de transmitere

саrе ач fost aplicate criterii de dura bilitate

4

йrп ТYА inclutiiv
тчл

(iпdicati sumа cu ТVд,



Рriп рrеzепло dare de sеаплd, grupul de lucru rleclard сd lеrmепul de aýleplare репlru iпсhеiеrеа
indicale alost respectat (ехсерfiпсt cozuri|le preldzule de arl. 32 аliп. (3) al Legii пr. l3l сliп 3 iulie 20l5 рriviпd
publice ), рlесum si сd iп cazul сlерu.пеrii' conle,sta|iilor si/sau recep|ioпdrii rapoarlelor de попilоrizаrе, aceaslea
ехаmiпаtе si sоlu|iопаlе. Рriп prezeпlш dare de sеаmd, grupul rle lucru репtru acltizi|ii сопftrmd
desfasurdrii procedurii cle achixi|ie,fapl 1лепtru care poarld rdspuпdere соп|оrm prevederilor legale iп vigoore

Сопdчсйtоrul grupului de lчсrч репtru achizi{ii:

Й-,о.lр-е,/. 
{Ап.& /ъу

w"rr", ar"""-.,,

Codul СРV al lotului/loturilor pentru care аu fost aplicate criterii de
rl ll rя hilitяf е:

CriteriuI de atribuire pentru lotul/loturile pr:ntru саrе au fost aplicate
criterii de du rabilitate:

Рrеful cel mai scёzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai Ьuп гароrt calitate-pre1 п

cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п
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DARE DE SEAMĂ 

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

de anulare a procedurii de atribuire                    ■ 

Nr. 2 din 09.11.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Organizația pentru 
Dezvoltarea Antreprenoriatului 

Localitate Chișinău 
IDNO 1007600042792 
Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

nr.134, et. 3, MD-2012 
Număr de telefon 022 22 42 80 
Număr de fax 022 22 42 20 
E-mail oficial  achiziții@oda.md   
Adresa de internet www.oda.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Russu Egor 

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 Achiziționarea serviciilor de elaborare a design-ului și 
construcția Spațiului expozițional în cadrul expoziției 
 ”Antreprenor Expo 2022” 

Cod CPV 79952000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Corespunde art. 57 al Legii Nr. 131/2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1666589553363 
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/41321     
Data publicării: 24.10.2022 

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://odimm.md/files/achizitii/2022/Septembrie/Plan
%20ODIMM%20privind%20achizitiile%20publice%
202022_V_6.signed.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: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  310 000,00 

mailto:achiziții@oda.md
http://www.oda.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/contract-notice/41321
https://e-licitatie.md/contract-notice/41321
https://odimm.md/files/achizitii/2022/Septembrie/Plan%20ODIMM%20privind%20achizitiile%20publice%202022_V_6.signed.pdf
https://odimm.md/files/achizitii/2022/Septembrie/Plan%20ODIMM%20privind%20achizitiile%20publice%202022_V_6.signed.pdf
https://odimm.md/files/achizitii/2022/Septembrie/Plan%20ODIMM%20privind%20achizitiile%20publice%202022_V_6.signed.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   
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 08.11.2022, ora 14:00), au depus oferta: 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1 F.P.C. ”BIAL” S.R.L. 1003600128465 Victor ȘUMSCHII 

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

 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului 

economic 
F.P.C. ”BIAL” S.R.L. 

Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în 
SIA RSAP)  

Cerere de participare 

Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard 
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului 

Nu corespunde 

Declarația privind 
valabilitatea ofertei 

Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard 
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului 

Nu corespunde 

Scrisoare  de  garanție 
bancară, sau transfer la 

contul autorității 
contractante 

Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard 
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului 

Plata prin transfer se va efectua în adresa IP ODA cu nota 
“Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție 
nr._________ din _______________”, conform 

următoarelor detalii: 
(a) beneficiarul plăţii IP ODA 

(b) datele bancare BC Victoriabank SA 

Nu corespunde 
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codul fiscal 1007600042792 
(d) contul de decontare MD75VI225100000102218MDL 

contul bancar  VICBMD2X416; 

 
Garanția de bună execuție 

Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard 
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului, 

Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea 
contractului 

Nu corespunde 

 
Specificaţii tehnice 

Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard 
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului 

Nu corespunde 

Specificaţii de preț 

Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard 
aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului 

Nu corespunde 

DUAE Confirmat cu semnătura electronică  a participantului Nu corespunde 

Declarația privind 
confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 

situația condamnării  pentru 
participarea la activități ale 
unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, 

fraudă și/sau spălare de 
bani 

În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor 
procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat 

castigator va prezenta Declarația autorității contractante în 
conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 

din 24 noiembrie 2020 

Nu corespunde 

Certificatul de la Serviciul 
Fiscal de Stat, privind lipsa 
datoriilor la bugetul de Stat 

Confirmat cu semnătura electronica  a participantului Nu corespunde 

Dovada înregistrării de stat- 
emis de organul abilitat Confirmat cu semnătura electronica  a participantului Nu corespunde 

Certificat de atribuire al 
contului bancar Confirmat cu semnătura electronica  a participantului Nu corespunde 

Declarație privind 
experienţa similară 

Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de 
experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de 
îndeplinire a contractului: în ultimii 5 ani a cel puţin a unui 
contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea 
viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului 
de prestări servicii sau valoarea cumulată a tuturor 
contractelor de prestări servicii în ultimul an de activitate 
să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.  
Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului 

Nu corespunde 
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Recomandări, obligatoriu 
de la contractele prezentate 
pentru demonstrarea 
experienței similare 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului Nu corespunde 

Certificate de calitate ISO Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului Nu corespunde 

Certificare de efectuare a 
lucrărilor de construcție 
expoziționale 

Confirmat prin semnătura electronică a 
participantului Nu corespunde 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA), 
lei 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

Achiziționarea serviciilor de 
elaborare a design-ului și 
construcția Spațiului 
expozițional în cadrul 
expoziției 
 ”Antreprenor Expo 2022” 

F.P.C. ”BIAL” 
S.R.L. 308 333,33 1 unitate - + 

 * 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:  
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

F.P.C. ”BIAL” S.R.L. 

Conform LP 131/2015, art. 69, alin. (5), litera a) – Oferta nu corespunde 
cerințelor expuse în documentația de atribuire: 
În urma analizei ofertei depuse de F.P.C. ”BIAL” S.R.L., s-a constatat lipsa 
semnăturilor electronice pentru toate documentele anexate, inclusiv pentru 
oferta și DUAE. Prin urmare lipsa semnăturii pe documentele ce reprezintă 
oferta presupune lipsa angajamentului ferm din partea ofertantului, iar 
oferta se va considera Inacceptabilă/Neconformă. 

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: nu sunt.       

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Prețul cel mai scăzut  ■                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-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. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)  

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Cantitatea 
și 

Unitatea 
de măsură 

Prețul 
unitar, 

lei 
 

Suma 
(maximă), 

lei 
 

      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d)             

Argumentare: S-a constatat lipsa semnăturilor electronice pentru toate documentele anexate, inclusiv 
pentru oferta și DUAE, respectiv au fost depuse numai oferte care sânt inacceptabile sau neconforme 

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

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

F.P.C. ”BIAL” S.R.L. 11.11.2022 14:38 e-mail, SIA RSAP 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 
(Maximă-

orientativă) 
fără TVA, 

lei 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 

      

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

în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) NU 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

   
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:   
  

Dumitru PÎNTEA 

                         

_________________________________ 

  
                                          

  
               

















DARE DE SЕАмД

lrе а
Nr. РNFР 2 din

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

ui de achizi
07.06.2022

Dепumirgа autoriti{ii contractante IMSP Spitalul С linic RерuЬliсап,,ТimоfЪi Мфrrеаgа';
LocaIitate mun.Chiginёu
IDNo 1 003 600 1 5078з
Adresa mun.Chiginёu, str.TesteЙitanuJ9
Numёr de telefon 022 40з 697
Numir de fax 022 40з 697
E-mail oficial аф.ц!_tiл]цЬ_Цýýýсj(адцл._sещ
Adresa de internet www.scI_md
Реrsоапа de contact (пumе, piu"u-q telu.fo",
е-mаil)

UЕtsUс Andrian tel.022 40з 697

Tipul procedurii de atribuire арliсаБ Рrосеdurй de negociere
fЬrй prrblicarea рrеаlаЬilй а unui anunt de
дедЦреlg_procedura de achizitie repetata (duрiiф Nr:

Tipul obiectului contractul;a d. 
".lrtrtt./acorduIui-cadru

tsuпuri

Obiectul achizi{iei consumabile qi reagenlilor de laborator (isй
centralizatй)

Uoo UrY зз100000-1
-llхрuпеrеа motivuIui/temeiuIui
alegerea procedurii de atribuire
aplicdrii allor proceduri decdt
deschisd)

privind
(iп cazul

licita!ia

Сопfоrm HotйrArii de Guvertl пrJ99 din
12.08.2020 pct. 128 subpct.l) qi 2) ,,Autoritatea
contractantё аrе dreptul de а aplica procedura de
negociere ftrё publicarea prealabilй а unui anun} de
participare in urmёtоаrеlе cazuri: I) dасй iп cadrul
uпеi proceduri de licita|ie deschisd, restrdпsd,
cerere а ofertelor de pre|uri sau dialog competitiv
orgaпizate репtru achizi|ia Ьuпurilоr, serviciilor
sau lucrdrilor respectiye пu а fost dерusd пiсiо
ofertd sаu пiсiо ofertd adecvatd, сu сопdiliа sd пu
Jie modiJicate tп mod substaп|ial coпdiliile iпi|iale
ale achizi|iei сопfоrm prevederilor рuпсtului ]2g,
iar аьsеп|а сопсurеп|еi пu este rezultatul uпеi
restrdпgeri artiJiciale а parametrilor achizi|iei
publice;

2) са о mdsurй strict песеsаrd, аtuпсi сdпd
tеrmепеlе de aplicare а procedurilor de ticita|ie
deschisd sau de пеgосiеrе сu publicarea prealabild



а uпui апuп| de participare пLl pot _fi respectate diп
mоtivе de mахimd urgеп|d, determiпate de
еvепimепtе imprevizibile si care пu se datoreazd
sub пiсi о fоrmй uпеi ас|iuпi sau iпас|iuпi а
autoritd|ii сопtrасtапtе. iп acest caz, motivele
iпvосаtе репtru а justфса urgeпtarea achizi|iei пu
trebuie sd repreziпte rezultatul пеglijеп|еi
autoritd|ii сопtrасtапtе. дutоritаtеа сопtrасtапtd
stabileste durata coпtractului репtru perioada
песеsаrй, репtru а face fald situayiei de urgеп|d
care а determiпat aplicarea procedurii de
пеgосiеrе Jdrй publicarea prealabild а uпui апuп|
de participare;

- Сопfоrm scrisorii CAPCS пr. Rg02-4488 din
28.12.202t (so апехеаzё) au fost anulate
urmitoarele pozitii inaintate spre achizitionare de
сйtrе SCR:
- Сlоrurё de natriu (NaCl)
- citrat de natriu
- Azur-eozin Romanovschi
- Colorant Main- Griunvald
- ulei de imersie
- Joliclon Anti-A (Reagent monoclonal Anti А, сч
рiреtй, pentru 100 doze)
- Joliclon Anti-B (Reagent monoclonal Anti В, cu
рiреtё, pentru 100 doze)
- Joliclon Anti-AB ( Reagent monoclonal Anti АВ,
cu рiреtё, pentru 100 doze)
- Joliclon Anti-D Super (Reagent monoclonal Anti
Р (IB М), cu pipetй, pentru l00 doze)
In scrisoarea indicatё mai sus еrа mentionat,,Pentru
loturile anulate, CAPCS va desfiqura о рrосеdчrё
repetatй", рбпё in prezent iпsё procedura пu а fost
indiatй.
II. Сопfоrm scrisorii CAPCS nr. Rg02-1216 din
11.04.202I (se апехеаzd) au iost anulate
чrmёt9аrеlе pozilii inaintate spre achizifionare de
сёtrе SCR:
- Container gradat, volumul 200 ml а 64х90
pentry uriпё cu сарас inpurubat filetat ,etiketa, cu
zопё de lucru, polipropilen;
- Container steril, din polipropilen, cu etichetй,
volumul 250 ml, а 58х721пm, cu сарас filetat, in
ambalaj individual;
- Eprubete vacumate din РЕТ plastic,eticheta largй
cu accelerator cheag*gel separator volum sбnge 7-
5 ml;
in scrisoare era men{ionat ,,Pentru loturile anulate,
CAPCS ча desftqura о рrосеdurй reoetatё''

2



Сопfоrm scrisorii CAPCS пr. Rg 0rJ9 dtn
12,01,2022 (se апехеаzй), institu}ia а desйgurat
deja о рrосеdurй de achizilionare pentru 60 de zile
pentru poziliile date, stoc саrе S-a epuizat. Or,
CAPCS in 60 de zile nu а asigurat din nou
contractarea poziliilor anulate in prima licitalie.
Astfel, la 27.04.2022 рriп scrisoarea пr. 06/778 (se
апехеаzd), SCR а solicitat CAPCS in regim urgent
а intreprinde mйsurile necesare репtru а asilura
spitalul cu consumabile gi reagengi necesari in йоd
stringent activitйlii departamentului investigalii de
laborator, deoarece stocul este zero.
Са rйspuns, la 29.04.2022 prin scrisoarea nr. Rg02
- 1з03 CAPCS а informat сй nu ча mai dеsййrа
саrеча proceduri de achizi}ii qi spitalul urmeazb sй
asigure de_ sine stйtбtor necesarul de reagenli qi
consumabile de lаьоrаtоr.

рrосеdurа de ati
р о r t а l u l u i guv е r п а m е пt а l иlучw, m l. е п el е Ls2yud)

Nr: -platforma Achizilii.ma р@
IMSP SCR ,,Timofei Mo;neaga'' procedurile de
achizilii, nu оfеrё posibilitatea desfr;urёrii
procedurilor de negociere йrй publicarea рrеаlаЬilй
а unui anunt de partici
Link-ul : - Platforma achizili@
IMSP SCR ,,Timofei Mo;neaga'' procedurile de
achizilii, nu oferё posibilitatea desfЕqurйrii
procedurilor de negociere йrй publicarea рrеаlаЬilё

Platforma de achizi{ii publice utilizatй

|lglforma Achizilii.md ре@
SCR,,Timofei Moqneaga'' procedurile de achizilii,
nu оfеrб posibilitatea desfrqurбrii procedurilor de
negociere йrё publicarea prealabilё а unui anunt de

Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achйi{ii
publice а autoritйfii contractante

Nu, urmеаzй а fi inclusё са@
Planul de achizilii modificat репtru anul 2О22

Link-ul сйtrерlапut Се ach@
Апuпt de inten{ie publicat in ВАР

Tehnici si iпstrumепtе specifi"e ае at.ibuir"

Vаlоаrеа estimatй Qei, /drd ТVА |92618,75

3.

4.

clarificiri privind documenta{ia de atribuire: -

Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:-

Рiпй la termenul-limitё (data 10.05.2022, оrа 15:00), а depus oferta 2 ofertan{i:

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

5.



"GBG-MLD,,SRL 10036001 17582 тudоr ceaicovschi
,,Ecochimie" SRL 1 002600052 1 56 Iurcu Nicolae,

Iurcu Tatiana

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUдЕ prezentate
de сйtrе operatorii economici:

Dепчmirе document
Denumirea operatorului есопоmiс

"GBG-MLD,,SRL ,oEcochimie" SRL
I

(Se va сопsml
)ocumentele се constituie oferr
ш prm: prezeпtat, пеDrеzепtаt. 1

ta

пu соrе,спчпdpI
DUAE prezeпtat
Garantia pentru оfеrtй - in чаlоаrе de
1% din suma ofertei йrй ТVА prezeпtat prezeпtat

prezeпtat

lr**rtrt

Specificalii tehnice prezeпtat
Specificalii de рrе! prezeпtat

se уа сопsmп,
Documente de calificare

а рriп: рrеzепtаt. пеDrеzепtо поlпrlо
Certificat de inregistгare (decizie de
inregistrare)/ Extras de inregistrare prezeпtat рrеzепtаt

рrеzепtаt

prezeпtat

prezeпtat

Рrеzепtаrеа de dovezi privind
conformitatea produselor, identificatё
рriп rеfеrirе la specificalii sau standarde
relevante

prezeпtat

Declara{ie ре рrорriе rЁsрuпdеrе р."",r,
сй liчrаrеа ча ачеа loc cu rеsресtаrеа
lan{ului condiliilor de рёstrаrе ;i
trапsроrtаrе

prezeпtat

Declaralie ре рrорriе rёsрuпdеrе privind
termenul de valabilitate restant (la
momentu1 livrбrii)

prezeпtat

criterii de calitate prezeпtat

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Dепumirеа
ореrаtоruI

ui
economic

Preful
ofertei

(frrй ТVА)*
Cantitate pi
unitate de
mйsurй

Corespun
dеrеа сu
сеriп{еIе

de
calificare

Corespun
dеrеа сц
specifica{

iile
tehnice

Lot 1. Container gradat,
volumul200 ml а 64х90
pentru urinё cu сарас
ingurubat filetat ,etiketa, cu
zопё de lucru, polipropilen

"GBG-
MLD,,SRL 88800,00 24000 buc + +

1.
1
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Lot2. Container steril, din
polipropilen, cu etichetй,
volumul 250 ml, а 58х72 mm,
cu сарас filetat, in ambalaj
individual

"GBG_
MLD" SRL 18400,00 8000 buc + +

Lot З. Eprubete vacumate din
РЕТ plastic,eticheta lаrgй cu
accelerator cheag+gel
separator volum sбnge 4-5 ml

,,Ecochimie
" SRL 690з0,00 45000 buc

Lot 3. Eprubete vacumate din
РЕТ plastic,eticheta largй cu
ассеlеrаtоr cheag+gel
separator volum sбnge 4-5 ml

"GвG-
MLD,,SRL 10з500,00 45000 buc + +

Lot 4. Сlоrurй de natriu (NaCl) ,,Ecochimie
" SRL 90,00 1kg r

l l

Lot 5. Citrat de natriu ,,Ecochimie
" SRL 1з65,00 0,75 kg

Lot 6. Azur-eozin
Romanovschi

,,Ecochimie
" SRL з726,00 27 l + +

Lot7,ColorantMain-
Griunvald

,,Ecochimie
" SRL 1809,00 27| + +

Lot 8.Ulei de imersie ,,Ecochimie
" SRL 752,50 З500 ml + +

Lot 9.Test HBs Ag
confirmativ

"GBG-
MLD,,SRL 1020,00 1 set + +

Lot 1O.Test Anti НСV IgM "GBG-
MLD,,SRL 5160,00 З set + +

Lot 11.foliclonAnti-A
(Reagent monoclonal Anti А,
cu pipetё, pentru 100 doze)

"GBG-
MLD,,SRL 14850,00 2700 ml + +

5



Lot 12.foliclon Anti-B
(Reagent monoclonal Anti В,
cu рiреtй, pentru 100 doze)

14850,00

Lot 13.foliclon Anti-AB (
Reagent monoclonal Anti АВ,
cupipetё, pentru 100 doze)

Lot l4.foliclon Anti-D Super
(Reagent monoclonal Anti D
(Ig М), cu pipetй, pentru 100 13500,00

0* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se va iпdiса pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе а, ЙПlrоrЪ" si '"'Соr,rsрuпdеrеа cu specffica|iiletеhпiсе" , Se va сопSеmпа рriп: ,,l " iп cazul corespuпierii si рriп ,,-" |п'cazltl песоrеsрuпdеrii)

8, Репtru elucidarea uпоr neclaritйfi sач сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеicu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl descйzut) s-a solicitat: -

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului
Motivul respin gerii/descalifi сйrii

,rEcochimie'' SRL

Pentru lotul ш. 3, Scrisoarea
prin care пе informeazё despre refuzul de а semna contractul pentru lot
atribuit са cбqtigёtoar: lot nr. 3.
Oferta alternativё рrорusй (eprubetele de alt tip la testarea mostrelor) nu
corespund necesitёlilor instituliei deoarece:
- пu are loc sераrаrеа coreýpunzбtoarc а eritrocitelor de ser се nu permite
efectuarea testelor de laborator pacientilor din sectiile de terapie intensivё.
Totodatй, existё riscul blocёrii analizatorului qi sistemei de aspirafie
hidraulic al analizatorului.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Репtrч fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Pre{ul cel mai scйzut

12. Informafia privind factorii de ечаluаrе aplicafi:

13. Reevaluarea оfеrtеIоr:

Motivul rеечаluйrii ofertelor I Scrisoarea B.
informeazi despre refuzul de а semna contractul pentru urmбtоrul lot
atribuit са c69tigйtoar: lot пr. З,
ореrаtоrul economic indic5 са motiv pentru саrе а rепuп{аt la аtriьuirе
fiindcй produc6torul репtrч о perioada nedeterminatё este in



incapacitate de а рrоduс" eprub"
fiindu-i ?nherupt lanIul logistic (din motive epidemiologice).

Modificйrile ореrаtе I Se dесlаri оfеrtй c69tigёtoare:
- репtru lotul nr. 3 - se ассерtй oferta ,,GBG-MLD,, SRL.
Totodatй, а rе{iпе garan{ia pentru оfеrtй 17о ореrаtоrulчi есопоmiс
Ecochimie SRL depusi la Lotul пr.3 ,, Eprubete часumаtе diп РЕТ
plastic,eticheta largd са accelerator cheag*gel separator чоlum sапgе
4-5 ml' , in sчmi de б90,30lеi.

14, in urmа examiniri, evaluirii qi соmраrЕrii ofertelor depuse in cadrul procedurii deatribuire s-a decis:

Atribuirea contractelor de achizilie publicй/acordului-cadru:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurй

pretul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(fйrП ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

LUL l.
container
gradat,
volumul200
mlа 64х90
pentru uriпё cu
сарас inqurubat
filetat,etiketa,
cu zопё de
lucru,
polipropilen

"GBG_MLD,,
SRL 24000 buc 3,70 88800,00 10б5б0,00

Lot2.
container
steril, din
polipropilen,
cu etichetб,
volumul250
mLа 58х72
mm, cu сарас
filetat, in
ambalaj
individual

"GBG_MLD,,
SRL 8000 buc 2,з0 18400,00 22080,00

Lot 3. Eprubete
vacumate din
рЕт
plastic,eticheta
lаrgй cu
accelerator
cheag+gel
sераrаtоr
volum sбnge 4-
5ml

"GBG-MLD,,
SRL 45000 buc 2,з0 103500,00 124200,00



Lot 4. Сlоrurё
de natriu

NaCl)

,,Ecochimie"
SRL 1kg 90,00 90,00 108,00

Lot 6. Azur-
eozin
Romanovschi

,,Ecochimie"
SRL 27 l 138,00 з,726,00 4471,20

Lot7. Colorant
Main-
Griunvald

,,Ecochimie"
SRL 27 l 67,00 l809,00 2170,80

Lot 8.Ulei de
imersie

,,Ecochimie'o
SRL З500 ml 0,2l5 752,50 90з,00

Lot 9.Test
HBs Ag
confirmativ

"GBG_MLD,,
SRL 1 set 1020,00 1020,00 1224,00

Lot lO.Test
Anti НСV IsM

"GBG-MLD,,
SRL 3 set 1720,00 5160,00 бl92,00

Lot 11.foliclon
Anti-A
(Reagent
monoclonal
Anti А, cu
рiреtй, pentru
100 doze)

"GBG-MLD,,
SRL 2700 ml 5,50 14850,00 17820,00

Lot 12.loliclon
Anti-B
(Reagent
monoclonal
Anti В, cu
pipetё, pentru
100 doze)

"GBG-MLD,,
SRL 2700 m| 5,50 14850,00 17820,00

Lot 13.Joliclon
Anti-AB (
Reagent
monoclonal
Anti АВ, cu
pipetб, pentru
100 doze)

"GBG-MLD,,
SRL 700 ml 6,00 4200,00 5040,00

Lot 14.loliclon
Anti-D Super
(Reagent
monoclonal
Anti D (Ig М),
cu pipetё,

репtru 100
doze)

"GBG-MLD,,
SRL 1800 ml 7,50 13500,00 1б200,00

Апulаrеа рrосеdurii de achizi{ie publicй:
1) Pentru lotul пr, 5 (,,Ecochimi6" SRL) - in temeiul art.1l alin.(l) lit. d) al Legii пr.lзl din03,07,2015 privind achizi{iile publice, se anuleazй atribuirea contractului - d) а fost depusё oferta саrе:depiýeqte сu 30%о valoarea estimatй а achizifiei, calculatй сопfоrm prezentei legi.



15, Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gruрului de lucru pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Ecochimie" SRL |2.0 5.2022, 2 6.0 5.2022 e-mail
"GBG-MLD,,SRL 12.0 5.2022, 2 6.0 5.2022

1б. Теrmепчl de aqteptare репtru incheierea contractului:

Exceptie- procedurЙ de пеgосiеrё йrЙ publicare la саrе nu se арliсй termenul de aqteptare pentrusemnarea contractelor.

1 7. Contractuldeachizi{ielacordul-cadruincheiat:

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Iпtrерriпd
еrеа:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rе/
Сч capital

strйiп

NumйrчI
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV

yаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/асоrdчlчi-

саdru

frrй ТVА inclusiv
тчА

,,Ecochimie''
SRL

autohton 06-97/22 07.06.2022 зз 100000-1 бз7,7,50 7 653,00 31.12.2022
l,GBG-MLD,,

SRL
autohton 06-98/22 24,05,2022 33 l00000-1 l 60780,00 1929з6,00 з1.12,2022

"GBG_MLD,,
SRL

autohton 06 - 99122 02.06.2022 33 100000-1 l 03500,00 |24200.00 з1.12.2022

l8.Informafia privind achйi{ii public_e durabile (achizi{ii verzi) (rubricadoar in cazul in 
л 
сате Ia рrосеdurа de u.irий рuьIiсй au fostdurabilitate qi s-a incheiat contract/contracte р.;;"; iot/loturi p.rrti,,criterii de durabilitate):

dati se completeazi
aplicate criterii de

саrе аu fost aplicate

19. Au fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice
durabile (achizi{ii verzi)?

vаIоаrеа de achizi{ie cu ТvА din сопtrасt/ contracte аIotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

codul Срv al lotului/loturilor репtrч care ач fost aplicate criteriide durabilitate:

criteriul de аtriьuirе репtru lotul/loturile репtru саrе аu fostaplicate criterii cle durabilitate:



рriп prezeпta dare d_e sеаmd, grupul de luсrч declard cd tеrmепul de aqteptare peпtra tпcheiereacoпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ежсеРапd cazurile prevdzate'di ап. з2 аliп. (З) al Legiiпr, 13I diп 3 ialie 201ý priviПd achiziyiile- publice ), РrrrО' ;i сd ti ,oril drpooerii coпtestaliilor qi/saareceplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea ач jost ехаmi:iпаtе qi sоluуiопitе,

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de lacra репtrч achizi|ii сопJirmd corectitadiпea desfdsardrii proceduriide achixilie,fapt репtru care poartd rdspaпde)e 
"оо7оr* 

pi"vederilor legale tп vigoare,

Conducйtorul grupului de luсru: Аlехапdru :":ý

fu,*,*.d
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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   X                  
 

Nr.    21    ___din    15.11.2022       .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni 
Localitate Comuna Trușeni, municipiul Chișinău 
IDNO 1007601007398 
Adresa Str.27 august,30 
Număr de telefon 022-59-02-36/ 022-59-81-11 
Număr de fax  
E-mail contabilitateatruseni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

022-59-81-11 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Lucrări de construcție a rețelei de apeduct 
din com. Truseni sect. Vălicica Nouă 
(etapa I) 

Cod CPV 45247130-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor 1nitary1e decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire (1nitary1e link-
ul procedurii de atribuire) 

 Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660652783184 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1660652783184?tab=contract-
notice 

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

Nu x    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660652783184 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1660652783184?tab=contract-
notice 
Data publicării transmiterii: 16.08.2022 

Tehnici și instrumente 1nitary1 de 
atribuire  

Nu□  1nitar-cadru□ 1nitar 1nitary de 
achiziție□ licitație electronică□ 
catalog electronic□ 
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Sursa de finanțare Buget de stat x 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea unitara (lei, fără TVA) 9 344 890,00 lei 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  Nu sunt 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

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

nr.02/644/22 din 
22.08.2022,  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 26.09.2022___, ora_16__), au depus oferta _2__ ofertanți: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL Valdcongrup 1009600000374 Țurcan Denis 
SRL Polimer Gaz 
Construcții 

1002600040564 Ciocan Alexadru 

   
 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
     

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

     
     
     
    

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

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
construcție a 
rețelei de 
apeduct din 
com. Truseni 
sect. Vălicica 
Nouă (etapa 
I) 

     
SRL Valdcongrup 8 417 823,00 lot + - 

 SRL Polimer Gaz 
Construcții 

9 677 778,83 lot + - 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

08.11.2022 S.R.L. Polimer Gaz 
Construcții 

Scrisoarea nr.1321 din 
08.11.2022 privind 
prezentarea explicațiilor pe 
marginea coincidenței 
prețurilor la materiale 
propuse F3,  în raport cu 
Devizul estimative elaborate 
de compania de proiectare. 

S.R.L.” Polimer Gaz Construcții, 
scrisoare-raspuns nr.01TR din 
10.11.2022 cu privire la solicitarea 
confirmării legalității aplicării 
semnăturii electronice a  dlui 
Nedreaga Ghenadii pe scrisoarea 
nr. 1321 din 08.11.2022 

11.11.2022 S.R.L. Polimer Gaz 
Construcții 

scrisoarea nr.1330 din 
11.11.2022 privind 
adresare repetată. 

S.R.L. Polimer Gaz Construcții 
scrisoare- raspuns din 11.11.2022 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Valdcongrup Ofertă neconformă, potrivit  DECIZIEI ANSC 

nr.03D-723-22 din 09.11.2022. 
SRL Polimer Gaz Construcții Oferta propusă   depășește suma alocațiilor 

prevăzute în Contractul de finanțare nr.294-
M11584DL pentru implementarea proiectului 
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de execuție.  
Prețurile la materiale propuse nu reprezintă  o 
liberă concurență pe piața din R. M, și  sunt 
contrare principiilor de utilizare eficientă a 
banilor publici și minimizarea riscurilor 
autorității contractante, prevăzute în art.7 al 
Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. 
Deasemenea prețurile pentru materiale propuse 
coincid intocmai în raport de 70-90 % cu  
materialele din Devizul - estimativ elaborat de 
către compania de proiectare, contractată de 
către AC Truseni. 

  
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(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 DECIZIA ANSC nr.03D-723-22 din 09.11.2022 
Modificările operate Anularea procedurii de achiziție în temeiul art.71 alin (1), lit. 

(g) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice 
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
--------      
      
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. (1)__ lit , g.             

Argumentare:   

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

Argumentare: __ 
 
Potrivit Deciziei ANSC nr.03D-723-22 din 09.11.2022 s-a decis: 
- admiterea Contestației  nr. 02/813/22 din 11.10.2022, depusă de către „Polimer Gaz Construcții” 
S.R.L. pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MD1660652783184 din 26.09.2022, 
privind achiziția „Lucrări de construcție a rețelei de apeduct sect. Valicica Nouă, com. Truseni, (etapa 
I)”, inițiată de către Primăria com. Trușeni;  
-- S-a anulat Decizia nr. 19 din 06.10.2022 de atribuire a contractului de achiziție publică din cadrul 
procedurii de achiziție publică nr. MD-1660652783184 din 26.09.2022, inclusiv toate actele 
subsecvente acesteia;  
- S-a obligat Primăria com. Trușeni ca măsură de remediere, în termen de până la 10 zile de la primirea 
prezentei decizii, să reevalueze oferta operatorului economic „Valdcongrup” SRL, primită în cadrul 
procedurii de achiziție publică nr. MD1660652783184 din 26.09.2022, cu luarea în considerare a 
constatărilor din partea motivată a prezentei decizii. 
    În acest context grupul de lucru a dispus reevaluarea ofertei SRL ”,Valdcongrup”, luînd în 
considerație cele conchise de către ANSC ” că atât autoritatea contractantă cât și operatorul 
economic declarat câștigător, au eșuat a demonstra conformitatea ofertei „Valcongrup” SRL, 
totodată, lăsând necombătute argumentele „Polimer Gaz Construcții” SRL precum că abaterea 
constatată este de „87 647,18 lei fără TVA” ceea ce nu poate fi considerată abatere neînsemnată în 
sensul pct. 134 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, în măsura în care suma 
indicată depășește valoarea 10 000 de lei atribuită abaterii neînsemnate”. Oferta SRL 
”Valdcongrup” se consideră neconformă. 

  În procesul de examinare/reevaluare a ofertei operatorului economic S.R.L.”Polimer Gaz 
Construcții”, situat pe al II-lea loc în clasament, grupul de lucru a constatat că valoarea totală 
a ofertei în sumă de 11 613 334,60 lei, depășește suma alocațiilor prevăzute în Contractul de 
finanțare nr.294-M11584DL-2022 pentru proiectul de execuție din speță, care constituie 
11 340 840,00 lei. Conform art.71, lit (d), alin 8 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile 
publice, obligă Autoritatea contractantă  să anuleze procedura de achiziție în cazul în care 
”prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor 
alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice”. 

         În urma analizării prețurilor propuse la materialele conform Formularului F3 din deviz- oferta 
S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții” s-a constatat că la 70-90 % din materiale, prețul coincide întocmai 
cu Devizul estimativ elaborat de către Compania de proiectare SRL ” Apcan proiect” și verificat de 
către SRL ”Encom Design”. Acest aspect trezeste bănuieli că ofertantul a avut acces la conținutul 
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Devizului general estimativ a  proiectului de execuție al AC, și prețurile propuse nu reprezintă  o liberă 
concurență pe piața din Republica Moldova, și  sunt contrare principiilor de utilizare eficientă a banilor 
publici și minimizarea riscurilor autorității contractante, prevăzute în art.7 al Legii nr.131/2015 privind 
achizițiile publice.  

Astfel, în temeiul art.71, alin.1, lit (g), al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, luînd 
în considerație cele constatate, grupul de lucru a decis anularea procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-
MD-1660652783184, deoarece ”există abateri grave de la prevederile legale care afectează 
rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri 
grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau 
finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă 
aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la 
încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.” 
 
 
Grupul de lucru a decis publicarea REPETATĂ  a procedurii de achiziție. 
 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S R L  Valdcongrup 15.11.2022 e-mail 
S R L  Polimer Gaz Construcții 15.11.2022 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) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/acor

dului-cadru fără TVA inclusiv TVA 
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-------------  ---------     

       

       

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 28 din 16.11.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1006600064263 
Adresa str. Alexe Mateevici, 60 
Număr de telefon 022 241 240 
Număr de fax 022 244 248 
E-mail oficial  achizitii@usm.md 
Adresa de internet www.usm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Doina Cercel 

022241240, achizitii@usm.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 
Obiectul achiziției Instrumente de măsurare, conform proiectului de transfer tehnologic 

„Crearea platformei eALERT pentru monitorizarea mediului în regim 
de timp real și avertizare instantanee a populației din Chișinău în cazul 
hazardurilor naturale și antropogene periculoase” cu cifrul 
22.80015.7007.262T 

Cod CPV 38300000-8 - Instrumente de măsurare 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii 
de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1664540275831 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1664540275831?tab=contract-notice 
Data publicării: 30.09.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://usm.md/wp-
content/uploads/Plan_achizitii_publice_27_09_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: surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 466666,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
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: 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

- 

5. Până la termenul-limită (data 10.10.2022, ora 15:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1 „BTS PRO” SRL 1008600061565 Alexandr Suvorov 
2 „XONTECH Systems” SRL 1018600044509 Irina Vicol 

http://www.usm.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1664540275831
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: 
Lot unic 

Nr. 
d/o 

Descrierea criteriului/ 
cerinței 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativit 

„BTS 
PRO” SRL 

„XONTECH 
Systems” SRL 

1 Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European 
(DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, 
completat conform modelului anexat, 
confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

2 Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

3 Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de 
zile din ziua deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

4 Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau 
transfer la contul autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, 
confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat 
din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263 
IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

5 Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

6 Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul 
loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele 

justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
7 Dovada înregistrării 

juridice 
Certificat de înregistrare/decizie de 
înregistrare/extras emis de organul abilitat, 
copie semnat electronic; 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

8 Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca 
deținătoare de cont, în original / copie semnat 
electronic; 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

9 Garanția de bună 
execuție a contractului 

Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei propuse: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat 
din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263 
IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 
(Se va prezenta de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

10 Minim 3 ani de 
experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau 
serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate conform anexei nr. 12. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

11 
Declarație privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora 
în situația condamnării 
pentru 
participarea la activități 
ale unei organizații sau 
grupări criminale, 
pentru corupție, fraudă 
și/sau spălare de bani. 

Completată în conformitate cu Formularul 
aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 
24.11.2020 - în original semnat electronic; 
(Se va prezenta în termen de 5 zile de către 
ofertantul declarant învingător.) 

 

Obligatoriu da. Nu s-a examinat 

12 Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 
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13 
Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. Obligatoriu da Nu s-a examinat 

14 
Certificat de 
conformitate sau 
declarație de 
conformitate de la 
producător 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. Obligatoriu da Nu s-a examinat 

15 
Demonstrarea 
îndeplinirii tuturor 
cerințelor tehnice 
solicitate de către 
autoritatea contractantă 
pentru bunurile ce 
urmează a fi 
achiziționate 

Prezentarea broșurii tehnice (datasheet) și a 
manualului de 
utilizare. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

16 
Numărul de înregistrare Pentru echipamentele electrice și electronice 

(EEE) se va prezenta numărul de înregistrare 
a producătorului/distribuitorului EEE în Lista 
producătorilor de produse supuse 
reglementărilor de responsabilitate extinsă a 
producătorilor, conform Regulamentului 
privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice aprobat prin HG nr. 212/2018, 
confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic. 

Obligatoriu da Nu s-a examinat 

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 
Instrumente de măsurare, conform 
proiectului de transfer tehnologic „Crearea 
platformei eALERT pentru monitorizarea 
mediului în regim de timp real și avertizare 
instantanee a populației din Chișinău în 
cazul hazardurilor naturale și antropogene 
periculoase” cu cifrul 22.80015.7007.262T 
(Lot unic) 

„BTS PRO” 
SRL 455266,00 

1 buc. 

+ + 

„XONTECH 
Systems” SRL 461560,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

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

Data solicitării Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

17.10.2022,  
solicitarea nr. 
01/2373 

„BTS PRO” SRL 

S-a solicitat: 
1. Prezentarea certificatului privind lipsa datoriilor față de bugetul 
de stat (valabil), în măsura în care cel atașat în SIA RSAP a expirat 
la data de 11.10.2022. 
2. Prezentarea certificatului de conformitate sau a declarație de 
conformitate de la producător pentru bunurile ofertate, precum și 
broșura tehnică (datasheet), manualul de utilizare, în vederea 
demonstrării îndeplinirii tuturor cerințelor tehnice solicitate de 
către autoritatea contractantă pentru bunurile ce urmează a fi 
achiziționate, conform pct. 16, sub-pct. 14 și 15 din anunțul de 
participare. 
3. În contractele specificate în anexa nr. 12 privind principalele 
livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, nu au putut fi identificate careva contracte încheiate 
privind livrarea instrumentelor de măsurare similare obiectului de 
achiziție în cauză. Astfel, în cazul în care OE le deține, urmează să 
le prezinte. 

A prezentat: 
1. Certificatul privind lipsa 
datoriilor față de bugetul 
de stat (valabil); 
2. Declarația de 
conformitate de la 
producător; 
3. Broșura tehnică 
(datasheet) și manualul de 
utilizare; 
4. Contractul nr. 14/03/22 
din 14.03.2022 încheiat cu 
„Invitro Diagnostics” 
SRL; 
5. Actul de primire-
predare conform 
contractului nr. 72-VB-18 
din 06.07.2022,  încheiat 
cu „Victoriabank” SA. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □    
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □     
12.   Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică: 
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Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate 

 de măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Instrumente de măsurare, conform proiectului de transfer 
tehnologic „Crearea platformei eALERT pentru monitorizarea 
mediului în regim de timp real și avertizare instantanee a 
populației din Chișinău în cazul hazardurilor naturale și 
antropogene periculoase” cu cifrul 22.80015.7007.262T 

„BTS PRO” SRL 1 buc. 455 266,00 546 319,20 

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

 „BTS PRO” SRL, 
„XONTECH Systems” SRL 

Scrisoarea nr. 01/2546 din 04.11.2022 e-mail, SIA RSAP 

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

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de  
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

„BTS PRO” SRL Cu capital autohton 41 16.11.2022 38300000-8 455 266,00 546 319,20 31.12.2023 

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

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

- 
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Președintele grupului de lucru 
Prorector management instituțional                                                                                         ______________ Violeta COJOCARU 

 



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice I
de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.o--qds-:b3-wdp-1:M-D:16"6^69-56-61405-3-din16lir12022-

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante intreorinderea Municipald Parcul,,Dendradu"

Localitate Mun. Chisindu

IDNO r003600113104

Adresa str. G Enescu 5

Numir de telefon 0227t 9029, 02285 6079,79707450

Numir de fax 022 8s 43 55

E-mail oficial dendrariu(dgmail.com

Adresa de internet dendrariu,md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Irina Scheras,022 85 60 79, dendrariu@gmail'com

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de preturi nLicitalie deschisd aAltele:

IIndicatil

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

Bunuri r Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizitiei Produse petroliere penffu anul2022

Cod CPV 091 00000-0

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

COP, art. 55 din Legeaprivind achiziliile publice -
valoarea estimativd: 117 630

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental

www.mtender.gov.md)

Nr:ocds:b3wdpL-NLD-:16-6^69.5-66"-"14,0*5-3

Link-ul:
httos ://achi zitn.mdl ro I oublic I tewlestTljrp1rt1tt7

Data oublicirii 28 oct 2022

Platforma de achizitii publice utilizati ! n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autoritifii contractante

r Da rNu

https:llachizitii.mdholpubliclbudgetl20049233
httn ://den drariu. md/ro rnh eze rv -

8 dd22fb9 I c9 dc 4 823 4 e9 4 5 2t9 d7 lbl 77

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:28 oct2022
Link-ul:
https ://achi zitn.mdh o lpublic/budeet/200492 3 3

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
6uod caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achiziiie
rLicitatie electronici nCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rsurse externe: aAlte surse: Buget municipul

1



Valoarea estimati i, ra 1v. rr7 630

3. CIarificlriprivinddocumentafia

(Se va completa tn cazul in care au fost

de atribuire: nu au fost

s o li cit qte cl ar ili cdr i)

Data solicitlrii clarificdrilor
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succintd a risDunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu este cazul

(Se va completa tn cazul in care aufost operate modfficdri)

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

cltre operatorii economici:

Rezumatul modificdrilor
Publicate in BAP/alte miiloacelor de informare (dupd
caz)

[Indicafi sursq utilizatd;i data publicdrii]

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

flndica;i numdrul de zileJ

5. P0ni la termenul-limiti (data 7 nov 2022,15:00), au depus oferta _1_ ofertan{i:

Nr. Denum irea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I ICS,,LUKOIL-Moldova'o SRL 1 00260000s897 Isayev Feyruz
LITASCO SA ELVETIA

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ICS,,LUKOIL-
Moldova" SRL

tt Operator economic
J

Operator economic n

6e
Documentele ce constituie oferta

ve consmne orin: prezentat, neDrezentat, nu corespunde)

Pronunerea tehnicd prezentat

Proounerea financiard prezennt
DUAE prezentat

Garanlia pentru ofertd
(duod caz)

prezewat

Documente de calificare
Seva consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Cerere de participare DfeT.ewal
Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentat

Garanlia pentru ofertd in
cuantum de 1%o din suma
ofenei fbrd TVA

prezenmt

Specificatii tehnice prezent{tt

Specificatii de pret prczentat

DUAE prezentst

Lista qi adresa staliilor
PECO

prezentut

Certifi cat de conformitate
sau echivalent ce confirmd
calitatea bunului

prezewat



(lnformalia privind denumirea documentelor prezentqte se va indica tn conformitate cu cerinlele din documentalia de

atiibuire Sii, uo ,onr"*na prin: prezent&t, neprezenlat, nu corcspund.e (tn cazul cdnd documentul a fost prezentat, dar nu

corespundecerin1elor de calific are))

* in cqzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile

tehnice " , se ve consemna prin: ,, -l " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " t(l cazul necorespunderii)

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

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

a solicitat: nu este cazul

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misurl

Corespunderea cu
cerinfele de
calificare

Corespunderea cu

specifica(iile
tehnice

Lot I
Motorin6
EURO5

ICS ..LUKOIL-
Moldova" SRL aa 

^a

3000
Litri

a +

Lot2
Benzind A 95

ICS ..LUKOIL-
Moldova" SRL

20.'72 I 500
Litri

+ -i

Data
solicitirii

Operatorul economic lnforma{ia solicitatd Rezmatul rdspunsului operatorului
economic

9. Ofertan(ii respinEi/descalifica{i: nu este cazul

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Alte limitdri privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [lndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut n
Costul cel mai scAzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre{

sau cel mai bun raport calitate-cost)



Denumirea ooeratorului economic I Total

Denumire factorul I Pondelea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Jonderea

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

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

Motivul reevaludrii ofertelor
ModificErile oDerate

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

decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru :

Anularea proceduii de achizilie public6:

intemeiul art.JI ahn. lit

Argumentare: _

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

lucru pentru achizi{ii se realizeazd tn coffir"mitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achtzitirle pub I i ce

[ 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
nrin miiloace electronice si/sau fax n
U 11 zile in cazul neffansmiterii comunic6rii prrn

mijloace electronice Ei/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevdzutelaart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 1l zile in cazul transmiterii comunic6rii prin mijloace
electronice si/sau fax n

J 16 zile ln cazul netransmiterii comunicdrii prtn

mijloace electronice Ei/sau fax I

(Selectatri termenul de a;teptare respectat. Calculorea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conJbrmitate cu

prevederile TITLULL| I IV Capitolul I (Calcttlareo Terntenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)..

T

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 9i
unitate de

misurl

Pre{ul unitar
(f5r5 TVA)

Pre(ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lot 1

Motorind
EURO5

ICS ,,LUKOIL.
Moldova" SRL

3000 litri ZJ.+L 70250.00 84300.00

Lot2
Benzind A 95

ICS ,,LUKOIL-
Moldova" SRL

1500 litri 20.72 3 1075.00 31290.00

101325.00 121590.00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS,,LUKOIL-Moldova'o SRL 09trl/2022 SIA RSAP. e-mail



1 7. Contractul de achizilie / aco rd ul-cad ru incheiat:

L8' rnforma{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tncazul tn care la procedura_de achizilie pubticd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost ipticate criterii d, ;";;;;i;;;;;),

Prin prezenta dare d\e yamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru incheiereacontractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute di irt. 32 alin (3) at Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziliite pubtice ), pr""u* qi cd tn cazal depunerii contestaliilor ;i/saurecep{iondrii rapoartelor de monitoriz&re, aceostea aufost examinate gi solugionue,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii proceduriide achix'i|ie,fapt pentru care poartd rdspundere con|orm pievederitor legale tn vigoare.

Director
Dendrariu i.M.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

"o^ \ro"
XQoorrgr

(Nume, Prenume)



DARE DB SЕАМД

:: il:,lJffiътffilн 
de achizilii publice 

;
de anulare а procedurii de аtriЬuirе tr

Nr. 21065З68 din 02.11.202

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtЙ:

Dепumirеа autoritйtii contractante IP Gradinita Cresa nr. l99
Localitate Mun. Chisinatr
IDNo 1015620000106
Adresa Str. Andrei Dоsа З2l1
Numйr de telefon 022-44-02-96
Numйr de fax
E-mail oficial scoalagrad nita@,mail.ru
Adresa de internet httn://srad nita199.educ.md/
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

scoalagradinita@mai1. ru

Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
anlicate

lCererea ofertelor de preluri пLicitalie deschisй nAltele:
[Iпdicatil

procedura de achizitie
rереtаtй (duod caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului
de achizitie/ acordului-cadru

Bunuri f Servicii п Lucrёri п

0biectul achizitiei Utilai tehnolosic pentru Institutia Publicй Grйdinita-Cresй пr. 199
Cod СРY 391 00000_з
Ехрчпеrеа
motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii
altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va
iпdiса diп cadrul portalului
guчеrпаmепtаl
ltlltltl;t1, tп tc 1lcler. gоv. mсl)

Nr: oqds-b3wdpl -М D- 1 665405369979
Link-ul : https ://achi zitii.mdl ro lpublic/tender 12|065З 68 l

Platforma de achizi{ii publice
utilizatй

l achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Апuп{ de inten{ie publicat in
ВЬР (dupd caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici Ei instrumente
specifice de аtriЬuirе
(dupd caz)

пAcord-cadru пSistеm dinamic de achizilie llicitalie еlесtrопiсй
пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе externe; п
Alte surse:

Data public drii 0 5 . 1 0.2022



vаlоаrеа estimatй (lei,liird 
| з+з 23з,00 lei Mot

ти

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

(Se va completa iп cazul iп care au fost solicitate clarificdri)

4.Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

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

S.Рflпй la termenuI-Iimitй (data data 19.|0.2022, оrа 08:00), au fost depuse 5 oferte pentru 5
Lоturi:

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

Data solicitirii clarificёrilor Сопfоrm SIA RSAP
Denumirea operatorului economic
Expunerea sчссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Сопfоrm SIA RSAP

ЕхDuпеrеа suссiпtй а rйsпuпsului Сопfоrm SIA RSAP
Data transmiterii Сопfоrm SIA RSAP

Rezumatul m odifi сйrilоr Сопfоrm SIA RSAP

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)
Termen-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelunsit (duрd caz)

Сопfоrm SIA RSAP

Nr. Denumirea ореrаtоrчlui economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. BTS PRo 1 00в600061 565 BoGDAN GNlDAý
,, SRL V|TRA 1 01 26000400з7 L|L|AN BoBElcA
3 lnoxplus SRL 1 01 1 6000399в4 1 01 1 6000з9984

4 Eleamaq SRL 1 006600057з55 [Vlогоz Eugeniu

э Aquaprof 1 01 1 600020740 stanchevici Dumitгu

Denumire dосчmепt
Denumirea ореrаtоrului economic

Ё

Ё
а,

о
о.
б
Jб

Documentele се constituie
oferta

(Se va сопsmпа рriп:
рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu

соrеsрuпdе)

оЁ
(L
(r)
l-
m

а
J

бо

сr)gl

ЕЕ
tr

2



propunerea tehnicй + + + + +

Рrорuпеrеаfiпапсiаrй + + + + +

DUAE + + + + +

Garan}ia pentru оfеrtй
(duрd caz)

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп:

prezeпtat, перr ezeпtat, пu
соrеsрuпdе

anexa nr. 8 prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat preZeпtat рrеzепtаt
Anexa пr.7 prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat
(ernisб de о Ьапсб соmегсiаlб)
сопfоrm fогmulаrului. Anexa пr,9
sau prin trапsfеr la contul
autoritй{ii.

Benefi сiаrul plalii : Autoritatii
contractante.
codul fiscal:
1015б2000010б
IBAN
:MD 5 2TRP С Dt/5 1 В 4 l 0А00
947АА
Cod bancar: TREZMD2X
contul bancar: Тrеzоrеriа
rеgiопаlй: mun.Chisinйu.

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat рrеzепtаt

Garantia de
bunйexecutieanexa nr. 1 0.

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

anexa пr.72 рrеzепtаt prezeпtat рrеzепtаt DrеZепtаt 7эrеzепtаt
prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identificatй prin
rеfеrirе la specificalii sau
standard relevante

рrеzепtа рrеzепtа рrеzепtа рrеzепtа рrеzепtа

certificat de
origineaechipamentelor

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Anexele 14-20
Declaratie privind
confirmarea identitйlii
benefi ciarilor efectivi ýi
neincadrarea acestora in
situalia оопdаmпйгii pentru
participarea la activitйti ale
unei organizatii sau gruрйri
criminale. pentru coruptie.
fi,audё si/sau soйlare de bani
Declara}ie privind asigurarea
livrarii, descйrcarii gi

instalйrii bunurilor se face de
сйtrе operatorul economic la
fiecare institutie imраrtе
indicatй de АС.

рrеzепtа рrеzепtа рrеzепtа рrеzепtа рrеzепtа



(Iпformalia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп сопfоrпlitаtе сu ceriпlele diп
dосumепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de calfficare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespuпderea cu сеriп!еlе de calfficare" ;i "CorespLtпderea сu specfficaliile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,l" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

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

Denumirea lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei
(Iara

тчА)*

cantitate
qi unitate

de
mаýurа

Соrеsрuпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Masina de spalat vase BTS PRo ,78

з99,75 MDL
l5 + +

SRL VITRA 80 200 MDL + +

lnoxplus
SRL

85
812,50 MDL

+ +

Eleamag
SRL

85 990 MDL + +

Masina de spalat vase
incorporabilй

!noxplus
SRL

25
083,зз MDL

5 + +

Eleamag
SRL

з 1 025 MDL + +

SRL vlTRA з2
037,50 MDL

+ +

BTS PRo з4 з00 MDL + +

Маlахоr SRL VITRA зб
з99,17 MDL

1

Aquaprof 1 15 000
MDL

+ +

lnoxpIus
SRL

155 996
MDL

+ +

Mixer planetar Aquaprof 28 400 MDL 2 + +

SRL vlTRA 28 500 MDL + +

lnoxplus
SRL 668,17 MDL

+ +

Араrаtе de aer
condilionat rйcire l
iпсйlzirе l
dezumidificare si
instalare

SRL VITRA 54
489,16 MDL

1J ,.]- +

Data solicitйrii Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
опеrаtоrului economic
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Denumirea operatorului
economic

Моtiчul respin gerii/descalifi сйrii

VITRA" SRL,,, Inoxplus"

SRL,,, Eleamag" SRL
ofertele date nu au intrunit cerin{ele ,,crttertulul de ечаIuаrе penlru

atribuirea contractului Гrind stability ,,cel mаi miс pre{",

,,Eleamag" SRL,,,VITRA"
SRL,,,BTS PRo" SRL

ofertele date nu au intrunit cerinlele ,,criteriului de evaluare pentru

atribuirea contractului fiindstabi|it ,,cel mаi miс pre|",

Lotul пr.3 Маlахоr
,,VITRA" SRL

oferta Гriпd clasata in sIд Rsдр ре locul I nu este desemnata

invingбtoare din motiv са nu colespunde specificatiei tehnice din

anuntul de participare solicitate de IPGC пr.199,

,, VITRA" SRL, ,,Inoxplus"
SRL

oferta datй nu intrunit сеriп{еlе ,,criteriului de ечаluаrе pentru

atribuirea contractului- fiind stabilit ,,cel mаi miс pre|",

9. Ofertanlii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru fiесаrе lot I
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
дltе limitйri privind numбrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut l
costul cel mai sclzut п

Се1 mai bun raport calitate-pre! п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vor
'iпdiса 

toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor afereпte)

12.Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu se арliсй

(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pretr

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Total

1 3. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:
'eta iп. cazu,l, iп care rlele au fosl reevaluate 'at

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificf,rile ореrаtе

14. in чrmа ехаmiпйriо ечаluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

11 г1



Atribuirea contractului de achizi е ulut-cadru:
Denumirea lotului Dепumirеа

ореrаtоrului
economic

cantitate
;i unitate

de
mаSurа

Pre{ul
unitar
(fйrй
тчА)

Рrе{ul
total
(fйrй
тчА)

Prelul
total

(inclusiv
тчА)

Masina de spalat vase BTS PRo 15 5226.65
,78з99,15 94 079.10

Masina de spalat vase
incorporabil1

Inoxplus
SRL

5 5 016,67 25 08з,зз 30 100,00

Malaxor Аquарrоf 1 115000.00 1 15000.00 1з8 000,00

Mixer planetar Аquарrоf 2 28400.00 34080.00

Араrаtе de аеr condilionat
rйсirе l iпсdlzirе l
dezumidifi саrе ýi instalare

SRL VITRA з 54489.1 6 65з86.99

ibui lui de achizitie publicй/acordului-cad

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсй:

in temeiul art. alin. lit .

Argumentare:

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizilii:

sе realizeazй iп сопfоrпitаtе ctt prevederi!e art. 3I al Legii пr. ]3 ] diп 3 illie 20l5 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепul de aqteptare pentru iпсhеiеrеа contractului:

(Selectali tеrmепul de asteptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr preydzute de Legea пr. 13t diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice,

iпсlusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сч prevederile TITL(JLUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al
Соdului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achizi(ielacordul-cadru incheiat:

iпtгергi п
derea:

yаlоаrеа contractului

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BTS PRo d п26.10.2022 e-mai1

Inoxplus SRL d п26.10.2022 e-mail
Аquаtэrоf d п26.10.2022 e-mail

Aquaprof d п26.|0.2022 е-mа

SRL VITRA d п26.10.2022 е-mа

in cazul in care чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсй decAt pragurile рrечйzutе |а aft,2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

|В,ite in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice gi/sau fax п
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice ýi/sau fax п

in cazul iп саrе valoarea estimatй а contTactului
este еgаlй sau mai mаrе decat pragurile
prevйzute 1а ar1. 2 а|iп. (3) al Legii nr. i 31 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazu\ transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice ýi/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
orin miiloace electronice si/sau fax п
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Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic

Сu
capitaI

autohton

Сu
capital

mixt/aSo
сiеrе/
Сu

capital
strtrin

Numirul
Ei data

contractului/
acordului-cadru

Со
d
ср
ч

fйri ТVА inclusiv ТvА

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

саdru

BTS PRo Cu
capital
autohton

119
02.||.2022 L-)

I

С\
cn

г\
О\

78 399.75
lei

94 079.70
lei з\.l2.2022

Inoxplus SRL Cu
capital
autohton

|20 02.||.2022 25 083,33 lei 30 100,00
lei

з1.12.2022

Аquарrоf Сu
са pital
autohton

|2| 02,I\.2022
14З400,00 lei

172080,00lei з1.12.2022

SRL VITRA Ctt
capital
autohton

I22 02,||.2022 54 489,1б 65 386,99 lei зI.12.2022

17. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (ruЬriса datй se completeazй
doar in cazul in саrе Ia procedura de achizi{ie publicf, аu fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate)

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

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdicali suпlа cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/lotuгile pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scйzut

costul cel mai scйzut

Cel mai bun rароrt
calitate-pre{ п

Cel mai bun rароrt
calitate-cost п

п

п

Рriп рrеzепlа clare de sеаmi, grupul cle lucru declard сd tеrmепul de asteptarc репtrч iпсhеiеrеа coпtfactului/cot tractelor iпсliсаtе afost lespectat
(ехсерtdпtl cazutile prevlzute cle art, 32 аIiп, (3) al Legii пr, 13 I сliп 3 iulie 201 5 priviпd achiziyiile publice ), precumqi сliiп cctzul сlерuпеrii coпtesto|iilor
Ei/sau receplioпdrii rapoartelor cle rпопitоrilаrе, aceastea пч |ost ехаmiпаtе si sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta clare cle sеаmft, gruput cle luсrч репtrа achizi|ii сопJirпi corectitutliпea desfdsur(ttii proceclutii de achizilie, fapt репtlч cale poartй
rdsрuпсlеrе сопfоrm prevederilor legale lп vigoare,

Сопduсйtоrul gruрului de luсru репtru achizi{ii:

Viorica PELIVAN
(Numе, Рrепumе) ,Щ, ,

(Sеmпйturа)

NU
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DAIiE DI,], SILАNIД

cle atribr.rire а contгactulrri de achizilii prrblice t]

сlе irrclreiere а acorclului-caclгtt t,_]

de atrttlaгe а proceclurii de аtriЬuiге ч

N г, _ ___Q_l_din .___] б Л2V2_ _
1. Dirte cu рriчirе la autoritatea contractantй:

рrепumе, lеlе/Ьп,

ctante asisten!б socialй Ei proteclie

Gabriela Minzatean, tel: 0782,26451,
gilb-гi-",]l.i]J] j.ttatjg.itnigj].nд"LJLl

| асrlгdului-саdru

| 
0biectuI achiziliei

I

l-__--
l L'оd СРV
i"-"-,------
] Itiхрuпеrеа motivului/temeiului privind
| лlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazil
aplicdrii allor procecluri deciit licitatia

РrосесIurа de atrilruire (se yct iпсliса diп саdrъl
portalului
ш:lvLдlJdи:х3"):"|до

;,С9l._9аjfutф]:_ф лt rчц ;ййai" .Т.;;fi;-l
IgЛltеlеJЦфllll

]L__ ___1
Ъuпtrriп Sеrчiсiiп-[1фЦ. ---l

l

1,;;;i;Г iГ, rl,i,:,,1i,, ('iйii|r,i,li t{lru,,tlt,,,,| 
1

lemporar репlru 1эеrsrlсlпе iп elale ;i сч di:uhi|itciti 
I

|'9цq lр!!t!Ц_'- - ]45200000_9 
]

I

I

I

rЧr, l,зb*i_ч:irril_,irГ';,ii;iii.r.i]Ji-'lijili- 
_-l

I

,-j.^l. J.-*- i

guчеrпаmепtаl

https://achizitii.ц(ЦpgЦi9jen4qV2lQ8_ýJlЦ___

]]rдФЕйц9зq!Lй,д!"фц99_цrцt?щ з9ЦцЦirд {iЕз: Ц g 1t_а]ц ц4д:р_l m {qлдl{
Procedurtr а fost inclusi in planul de . I)tr п Nu
achizi{ii pulrlice а autoriti{ii contractante
Апuпf de inten{ie publicat in ВАР (сluрd caz)

Link-ul:
T'ehnici ;i instrumente specifice de аtriЬuirе L:Acord-cadru t_lSistern dirramic de aclrizitie

Gуйgg)
Sursa de fiпап{аrе

цJ.igljрlrq е_1 qфi 9ll ic Ф | Q q]g,l q g q lqр_щр n 
i 
g

.Bttget de stat; пI}trgеt C.]NAM; r;Buget CNAS;
_цý!цý9_,е_Lt9Lц,%_!4l1,qрчrs9_:[|1lу!iс_у!!!J_
792 З9|,00 lei

I баrйй* л"toiiiatii conT

l Localitatel--*-.**..---
l IDNO
ГАЫ;*
l Numir de telelbn
l E-mail oticial
t --- ---I Persoatla de contact (пLul,te,

| 
е-mаit1

t__
2, D:rte сu рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:

Mtrn.Orhei
1015601000178
nrrrn_()r,hei_ 1,1d.VI [irllirlesctt. 2

02з5120з2з

'l'ipul procedurii de аtriЬuiге aplicate

рrосеtlurtr de achizitie renetati kluпd caz)

Vаlопrеа estimtrti (lei, farc1 T'IIA)



3. Clarilicirri privind clocumenta{ia de atгibrrire:

(Se yct colпpletct iп ссtzъtl tп, cclr,e clu.fbsI srllicitate clcп"i|icciri)

Data solicitйrii сlаrifiсirilоr
Цgцlr-.ц9?_9j9l4_t_q{.цlц,__чс_qцоцLi9___
Ilхрuпеrеа suecintй а solicitririi cle

clarificare
Бйй.^,;"ci"tй а й цtц_!g!
Data transmiterii

4, Моdiliсiri operate in documenta{ia de аtrilэrrirе:

(Se vc.t complelct tп cazul tп ссч"е au.fost operate moclificdri)

llezunratrtl nl odific:irilo r
Publicate in BAP/alte mijloacelor de Ilпcticali sursa utilizatd ;,i clata publicdrii/
iпtьrmаrе
Termen-Iilnit:i de depunere Ei deschidere а [IпdiсаУi пuпоdrul de zileJ
оfъrtеlоr prelungit

5. Рiпй la termcltuI-Iirnitй (data 16,11,2022, or:r_10_:_00 ), аu сlерus оlЪrtа **l1_ of'ertan{i:

6. Informa(ii privincl ofertele depuse qi documentcle de calificare qi aferente DUAE prezentate cle

сйtrе operatorii economici:

(Iпfоrmауiсt privincl сlепъtmirеа dосumепtеlоr prezeпlclle ,уа vа iпdica tп c:oп|brmilctta сu сеriп|еlе сliп

dосuп,tепlсtliа de atribuire si se уа сопsеmпа рriп: prezentat, перrеZепtаt, пu соrеsр.lпdе (iп cuzbl
сdпсl сlосuпlепhtl а fosl prezeпtctt, dar пu соrеsрl,tпсlесеriп|еlоr с{е cctldicare))

г)епumirе document

Ni:l-__Б.nuЙir* ор..оtпiЙiЪ.о"оrni. Т iбNб | asocia{ii/
l l I administratorii

l.-Týronsboffonrtгl'r.t "SKr- 60050i7 I й.rпlс Elena-' --l-чгАNlI.д дGRо -- _l 
ю1?60004636о 

_--l-starriИ 
virdЙia-- -

Т-Гп,t.й,п с"Б _-- -Гй;*iъГ---
Digогi lon

lJ_ Lцдt(ý9ýI\4t&lщ_ _ l Lqq16!9q2вiý_q____ L,tдrtr"rriсаАпgglа__
QlеgлчqlqФа _

ЦДццtчдýоп_r_tqц!itl
7 | Eirromorrtai C'I'I SRL ЮL060001 Э!Ц_ ___.] Daniel Вurtriапа

ý__]Ъ,RLТбБА 
-Г|0rrý99щ,й'

lgц9щqlq________
2 ]ýЦJ=._tQ_&дslgI |0|7600025112 l С]Эщэ
tO [l_Цщg,ц|]аrtl0 |ElemerrtPlast l1011606005354 |Маrlц_Z"qg_о*t9_{цlчý _ __ГLlэГдýц __

Strorrgbo
SS

construct
SRL

oLEMU
S GR1JP

SRL

Dепumirеа опеrаtоrului economic
Еurоmопt

aj С'ГI
SRL

F]lemerrtPlast constatfo
rj SRL

Sl,ANIt.A
AGRo

Ditugarn
Gruр

MAXCOS
м PRIM

SRl.
"IvIuntean-
Conlinis"



&
Do

1)а сопSпlпа
cumentele
priп: preze

:е constituie oferta
ttat, перrеzепtа,t, пъt corel lпdе

S.R..t.,VlC
DлR
сом,

SRL iQ
Fenster

(DlJAts) -

I)ocumentul unic de

.?ý!ч!tii_n***_
Gагап!iа luсrбгiIог

D""i-"l. lйl. 
"Г.*,lt.оfегtеi

prezentat prezentat neprezentat pгezentat prezentat neprezentat

рrеzепtаt prezentat пергеzепtаt neprezenta
t

prezentat neprezentat

pгezentat prezentat neprezentat prezentat prezentat ФБ;йi

сеrегеа de
participare, сопfоrm

лледsi_lц,_l
Dесlаrаliе privind
valabilitatea ofertei,
сопfЬrm Anexei пr. 8

prezentat prezentat neprezentat prezetrtaL zentat ц9р!ýZýц_tФ
prezentat prezentat пергеzепtаt рrсzеtrtat plezenta1 neprezentat

prezentat prezentat neprezentat prezentat pгezentat nepreZentat

Grafic de ехесutаrе а
luсгйгilоr, confornr
Anexei пг. 10.

prezentat prezentat neprezentat pt,ezentat prezentat neprezetrtat

certificat/decizie de
iпrеgistrаге а
illtге ргi rrderii/extras
clirr Registrul de Stat
al регsоапеlоr juridice

prezentat prezentat treprezentat neprezenta
t

prezetrtat перrеZепtаt

сегtifiсаt de еfесtuаrе
sistematicd а plйlii
irnpozitel oг,contributii
lоr eliberat de
Inspectoratul I.'iscal сlе
Stat

prezentat prezentat neprezentat рrеzепtаt prezentat ncprezentat

Declara{ie privind
experierr}a similагй,
conform Anexei пr.
|2,
Declaralie privirrd
lista principalelor
luсгаri executatein
ultimul an de
activitate, сопfоrm
ап9Lе_l_]цJ1_ __ *_
Declara(ie pгivind
dotlrile specifice,
utilajul qi

echipalnentul necesar

репtru indeplinirea
соrеsрuпzйtоаrе а

prezentat prezentat neprezentat neprezenta
t

prezentirt neprezentat

ргеzепtаt prezentat neprezentat перrеrzепt
al

prezentat neprezentat



! С"йаrtrГrii-сопБй-
I anexei пr. 14.

I Declaralie pгivind
I persorralrr1 de

! specialitate Ei/sarr а

pгezentat prezentat neprezentat prezentat neprezentat

рd;;,й t-tсlргеzепtа1
дц.дgiдr._15"_ ___ |

Дчiz репtгu рагtiсiрlаrе | ргеzепtаt
la licitaliile pubiicle de 

I

luсrйri din donreniul 
l

exper,{iIor

ргорus/рrорrr gi pentrlr
implementaTea
contrac:tttltti, confbrtn

cor-rsl,rucliilor qi

irrsl,alalii Iclr,, elibeTat
сlе cйtre Agerrlia
pentru Suрrачеghеге
Telrtiic6, сопfоrm
4пе*.Цц 2,_
Rарогt fina,nciar
/rrltimtrl rарсrrt
liпаtrсiаг, inrcgistrat
la Birou] },Ia!iona,l de
statistic?i
Б;йй;tйй;--
accesului la persorral/
шп orgatrisnr telrnic de
specialitate, care sё
gal,anteze asiguraгea
uпui oontrol al
calit{fi!__
Documentul оаге
atestй dTeptrrl de а
execLlta iuсгlrilе

prezentat prezentat

рrеzепtаt prezentat neprezentat

t

7, Inforпrafia privind соrеsрчпсlеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitate:

neprezenta
t

pгczetrtat tlepгczetrtat

neprezentat nepгezcllla I prezetrtat neprezentat
t

nepreZentat пергеzе1,1tа | ргеzеrrtаt neprezentat

Бilit."t. С;ЙJр;"d*; Соrеsрuпdеrеа

preZ()ntat prezentat

рБ;.rlИi prezentat

Dепumirеа
lotului

Lucrdri de
repara|ia
()епh,ului
de
рlсlsаmепl,
tempbrar

репtru
pel,soctlle iп
etate ;i ctt

Denumirea
operatorului
,economic

Etrгornontaj C'l'I
SRI-

Рrе{ul
ofertei

firй ТVА
554449
MDL
6]4820.57
MDL
681316,70
MDL

qi unitate
de mfisurй

сu cerin{ele de
calificare

cu specifica{iile
tehnice

neprezenta
t

prezentat

Strongtloss
Construct SRL
OLEMIJS GRUP
SRL

ElementPlast SRI-

l I +

1 + +

1

699:]1.6

MDL
1



clizabilitdIi
"Casa
Noastrd " S],AN

SRI-
Dituga

SRL"
Confi
S.R.l,
сом,
SRt.

OLEMUS GRUP SRL
Bttromontaj C'l'I SRI-
ElenrentPlast SRI
Corrstatfori SRI.
STANILA AGRO SRL
Ditugam Gruр SRL
MAXCOSIvI PRII\4
SRL"M Lrntean-Confi nis"
S.R.I-,VIC DAR сом,
SRL IQ F'епstег

()lЬгtа tlrt а lilst acceplal"it in terrieiLi} aгt.7l alirr
(l) tit. cl) atr lils;t clepusc trutrtai tlI'егtе саге 1lt,itt
val оатеа irrcl usii i)r 1rгор u пеrса tl паllсiаtгf, .

clepДgesc r,ill tlагсit fb псluгi l о ri а l ocate pelltru
?ndeplini rеа ccln tгitс tt,r l rr i clo ac,hizi li i ptrblice :

tatfori SRt,

ýII-А AGRd

Г- G*p SRL

79аз14,2l
N4DL

1

558959
N4DL

l

584907,40
MDt.

l

COSM PRIM 622 472,30
MDl.

1

Muntean-
niS"

67814з
MDL

l

,чlс DAR 69459з,44
MDL

l

Q Irenster 698041,49
MDI-

l

* iп cazttl ulilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se ча iпсJiса pre|ul оfёrtеi_fiпаlе
(IпJbrmalict priviпd "CorespLt.пderea сu сеriп!еlе de califica,re" ;i, "Corespl,tпderect ctt specificaliile
tеhпiсе" , se 1,а соп.sеmпа pl,it1: ,,*" tп ca,zul corespuпderii ;i рriп ,,-" tп cazul пecclrespuпderii)

8. Репtru еluсitlаrеа uпоr neclaritf,{i sau сопfirmаrеа uпоr cIate privincl соrеsрuпtlеrеа ofertei cu
сеriпtеlе stabilite in clocltmetrta{ia tlе atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrпrаl de scizut) s-
rr solicitat;

Informa{ia solicitatй

9. Ofertan{ii respinqi/descaIifica{i:

_ _ _D__едgФlgitзр9lщqrц!цi_щgцOцц9
Strorlgboss Construct SRL

10. Modalitatea de ечаluаге а ofertelor:

pentru fiecare lot v
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind пurпйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а ntt atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel rnai soйzttt ч
costul cel mai scёzut п

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl есопоmiс Rezrnatul rйspunsului
ореrаtоrчlui economic



Cel mai Ьuп rарогt calitate-pret п
Cel mai Ьuп raport calitate-cost п

(iп cazil tп care iп cadrul proceclurii d,e atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se чоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепuпоirеа loturilor феrепtе)

12. Informafia privind fасtогii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile c:are aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre|
s,аu cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа оfЫtеlоr:

(Se vcl сопэрlеtсt iп cazul iп саrе ofertele aufost rееvаluаtе repetal,)

l й" t Й i .ЙrГЙ ilЙ}Ъ-.t с l or
l_ry'_qдЦgrцq rr._ ___

l4. iп чrпrа ехаmiпйri, evaluйrii Ei соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in catlrul ргосесlurii tle аtгiЬuirе s-a
tlecis:

АtriЬuirеа contracttt]rri de achizilie publicй/acordului-cadru:

Рrе{ul total
(I'аrf,'ГVА)

Апulаrеа procedurii de achizilie publicё:

iп temeiul arL.'7l alin. 1 lit_d.

rt!9дд9д { Qцd rrr i lоr _irlQч!c. perrtru iM Lr i dg agh iz,,il ii p"цb l i qp ;

15. IпlЬrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre decizii|e gruprrlui de luсru pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

[se specificd SIA RSAP, e-mail,

L_ Ы_po$td, etcL__

(IпfЬrmаrеа operatorilor есопоllliсi implicali iп procedura de cttribuire despre deciziile grttръl.ъi cle

lucrat реtttt"ъt ac:hizi|ii se realizeazd- tп ссlп/Ьrmitаlе съL ylrevederile arl. 3l al Legii пr. ]3] сliп 3 iulie
20l5 priviпd achizi1iile publice)

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

_рgцg!зJц' :лlgg_!"1
'Гоt:rl

l)епшmirе factorul 1 Ропdеrеа
Denumire factoTul n Ропdеrеа

Denumiretr operatorului economic n 'Гоtаl

Г)епumirе IЪctorr-rl 1 Ропdеrеа
Denunrire Гасtоrul n Ponderea

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fйr5 ТVА)

f)епttmirеа
operatoruIui

economic



1б. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

n саzш1 ?n саrе valoarea estimatб а сопtгасtului гJ б zile in oazr:l tгalrstrriteTii comtrnicйrii
este mаi nricб decAt pragurile prerzйzttte lir аrt. 2 nriiloace electt,onice si/sau 1ах r.:

alin. (3) а1 t,egii пr. 1З 1 dirr 3 iulie 2015 п 1 1 zile in cazul netransnriterii соrпuпiсйгi

__л{д щцЦдg gl_еqlgщле_ýVýgu &L п
In cazul in care чаlоаrеа estirnatй а contraotului П 11 zile in cazttl transmiterii cornunicйrii ргirr

rniiloace electronice si/sau fax п
п 16 

"ile 
i" caruГnetrarrsnriterii comrrй;"i

3 itrlie 2015 pt,ivind acliiziliile ptlblice in mijloace еlесtгопiсе ýi/sarr fbx п
-_J

(Selectali tеrпlепul de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr previtzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iъliе
20l5 privitld achizi|iile 1lъtЬliсе, iпclusill а tеrmепеlоr de a;teptare, se e.feclueazd iп coпt'rlrп,tital,e съt

prelle jgyi|g TITLULUI IV Capitolti I (Cclcularea Т'еrmепului) cll Сос{ъtlui Ciyil ctl Repъtblicii Mloldoyct),

17. Сопtrасtul cle achizi{ielrrcorclul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Iпtrерriпсlегса:
Crr capital
autolrton/
Crr capital

mixt/asociere/
Сu crrpital

slrйiп

Nчmйrчl
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
с,рч

Vаlоаrеа
сопtrасtulшi теrmеп de ча

tll
contractuItti/a

саdrtl
fйrй
тчА

inclusiv
,I,чА

,[8. lпtЬгmа{iа privind rrchizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rtйricct сlсltйsе сtltпрlаlесlzёtсlоаr itl
r:uzuliп care laproceclurct de achizi|ie pttblicёt au.fosl aplicate criteriicle cltп,abilitate Eis-ct iпсhеiсtl.
сопlrа.сl/сtlпtrасl,е реп1rч lot/loturi репtru care au Jbsl aplicct|e crilerii cle cltп^abilitctta):

(Dд/NU)

(iпclicctli sъtпlа ctt I'VA)

este egalй satt mai mаrе decAt pragurile
pt,evйzute la art, 2 alirr. (3) al Legii nr, 1З1

Criteriul de atгibrrire репtгu lotul/loturile репtru саrе au
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai,sсdzul, r!

co,ytul cel пlai,yciizut п

Cel mai Ьuп raporl calitate-pre| а

Cel mai Ьuп. raport calita,te-cost z

fost

I'riп рrеzепtп dпre de sепплit, grtцlltl cle luсrч dесlцrri сd lаrtпепltl clc п;lерlпrа peпtrlt tпclteiereu
c:oпlпtctttl.tli/coпtroctelor iпdicate п.|ilsl respactal (ехсерlапl cazurile prevriaie rle пtt. 32 аtiп. (3) at Legii пr.

labilitate

Ач fost aplicate сritегii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

Vtrlоаrеа de achizi{ie crr TVА din сопtrасt/ contracte а
lotulrri/loturi|or репtгu саге au fost aplicate cгiterii с|е

tlrrrabilitatc (lei lИD):

Сосlul СРV al lotului/loturiloг pentru саrе all fost a;rlicate сгitеrii
tle durabilitate:



13I diп 3 iulie 20I5 privittd пchizitiile puhlice ), precutll;i сri iп cozu[ rlерuпеrii. coпtesla|iilor;i/sпu
rесер|iопririi пtpoortelor cle плопilоriz,пrе, пceostaa пu.|ilsl exctttliппte Ei sollt{itlttate,

Pritt рrеzепtо dare cle secttпit, grupul de lucru.цletttru пchizi|ii сопfirmсi corectittttlitteo rlesfйsurtirii proceclurii
de achixitrie,.|apt репtrч спrе poarld rйsрttпсlеrе соп|Ьrm prevecleri|.or lagule tп vigoпre,

tonrl

(Nuпле, Рrепuпt.е)



DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizifii publice

Nr. 80 din 17.11.2022

1. Date сu privire Ia ацtоritаtеа сопtrасtапtй:

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

3, СIаrifiсйri privind documentafia de atribuire: nu sunt

4, Modificйri operate in documentafia de аtriьчirе: nu sunt

5. Рffпй Ia termenul-Iimitй (data 09.11.2022, оrа 15:00), au depus oferta 1 ofertan!i:

_Den,rmi.eaa@ InspectorLocalitate

1013601000049З
l lt/lNumйr de aelefon 022-868-262

achizitii .gov.md;
www.politia.md
Mariana Ciobanu@@

I proc"du"ii dеliБuйа сеrеrеа ofertelor ф

Obiectul асhйiфi Materieprlma@
serviciu
30 1 00000-0рrосеdurа ае а

р о r l а l u l ui guv е r паm е пt а l wуllц. llll е п cJ е r.. grty. пз cl) щý4щ@
667 З а 6266849 ?ta lr:сr)l1i l.ясf -rrntin,.,

Data public fu iТОТIТ .2ОПPlatformadeffi
achizitii.md

Рrосеdчrа а fost inclusй iп planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contracjante

Апuпt de i ublicat in ВАр Nu se aplicёTehnici gi instrumente ifice de atribuire Licita{ie еlесtББЙýursa de fiпапББ Buget de statyаlоаrеа еstirп.лй з50 000,00

Dепumirеаffi
,, с OHERENT S oтгттoNýтЕ'

1 01 7600039654 Matvei Diana

Nr. IDNo Asocia{iil
administratorii1.

1



Denurnire document

ýрgЦ99;-rББЙЙ

Gа.апtriБйdБЙ]%

Dо.чm.пБББййБ
SrJg СОпSmпа Driп. nno.nr^t^1 ---

]0 de ziIe caIendaristice

б' 
i:'H;HlЪЖ;ii::;ff*,ffpuse qi documentele de calificare qi аfеrепfе D'AE prezentate

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеIоr сu cerin{ele solicitat

9. Ofertan{ii respin9i/descalifica{i: 
пu sunt

10, Modalitatea de ечаIчаrе а ofertelor: pentru fiecare lot
11. Criteriul de atribuire aplicat: рrеful cel mai scйzut
12.Informafia privind factorii de ечаIчаrе aplicafi:
13. Rеечаluаrеа ofertelor: nu se арIiсё

'n'}"#il:.:;1},X?ri' evaluЙrii qi СОmРаrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

I Dепumirеа
/ lotului

fuББ ,r*-
I Pentru acteleIaminate: 

l

Iegitimatii de Iserviciu 
l

DепчmirеГ
ореrаtоrчlui

economic

"CoHERENT
SOLUTIONS,,

S.R.L

е:

Preful
ofeftei

(ftrа Тvд)*

З85 000,00 
]

СапtitаБ-
,si unitate

de mйsuri

i

3500 i

BucДli 
/

СоrеsрuЙББ
cu cerinfele de

calificare

+l

СоrеsрuпdБЙ
сu specificaliile

tehnice

+

8. Репtru еlu

2



1б' ТеrmеПul de. aqteptare РеПtru incheierea contractului: iп temei ul а_rt.з2,аliп (3), lit.b) din LegealЗ1l215 Privind acbiiitrlite dЙi;; 'R"spectarea termenelor prevёzute la alin. (1) este facultativё inurmёtОаrеlе cazuri: atunci Сбпd сопtЙtШ се.асъJцu *оrr.r""оrаш-йir'r"sресtiч urmеаzй sё fielЪ'.1#iiJ.H""#?ffi;"""Tilж:r{yillýHii:*iJfrý,.Ё.*IiJЁ 
",.ib,,i," яi ", "-j,ъ щi

Atribuirea contractului de achizi{ie publicй/acordului-cadru:

Б,Iпfотmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсrч pentru achйi{ii:

17. Contractul de achizifie/acordubcadru incheiat:

Сопdчсitоrul grupului de luсru pentru achizifii

18, Informa'' 
pl"_'_"O achizilii p,Pli:: durabile (achizi{iive rzi) (rubrica datd se completeazd doar iпcazul iП care laProcedura de achizi|te pr;i;;;;};;;^lptboti)itirii-iЫaъittta" 

si s_a iпcheiatсопtrасt/сопtrасtе peпtru lot/loturi pri* 
"rr" "riБrr"'*tr"оr, criterii de iu)abitttate): nuse арliсё

РriП PrezeПta dare.d: 
':ОУЙ grupul de lacru declarй сd tеrmепul de aqteptare репtrа tпcheiereaСОПtrаСtului/СОПtrаСlеlОr iпdiсаrcЪ i^t ryyuy (ехсерtапd caz;.rb;;;r;;"Ё'iZ 

"n, 32 аliп. (3) al LegiiПr' l31 diП 3 ialie 2015 PriviПa ОiПЙiliu"'р;;i;;Й;;;;.qi са ii 9r;;; 
-d;"erii 

coпtesta|iilor yi/saurеСеРliОПdrii raPoartelor ie moпitoriziii,- o""rt"o aa,foi examiiate уt rомуБо7Б,-Пеrii 
coПtesta|iilor yi

Рriп рrеzепlа dare de sеаmi, grapul de lacru репtru achizi|ii сопJirmй соrесtitudiпеа desldyardrii proceduriide achizi|ie,fapt репtrч *r" joorta ,Брiоаi" -ri:ii-ii"uiauito, legale iп vigoare.

Dепчmirеа lotului Cantitate gi
unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(filrй ТVА)

Рrеful total
(frrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv

Materie рrimЭ
pentru actele

laminate: legitimafii
de serviciu

"CoHERENT
SOLUTIONS,,

S.R.L
110,00 з85 000,00

MoCalitaiffi
SIA RSAP, ;йiт-

Data trапsйit-йi
11,11.2022

Denumirea
ореrаtоrчlчi

economic

iпtrерriпdеrеа: NчmйruI
qi data

contractului

vаlоаrеа contractului теrmеп dБ--
valabilitate al
contractuIui{Еrй ТYА

"CoHERENT
SOLUTIONS,,

S.R.L

Cu capital
social

l92_BN
din

17.|1.2022
385 000,00 462 000,00 з1.12.2022

GANACIUC Alexandru

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

462 000,00























DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. 81 din 17.1t.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantf,:

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: nu sunt

4. Моdifiсйri operate in documenta{ia de atribuire: nu sunt

5. РАпй la termenuI-Iimitй (data 0З,11,2022о оrа 15:30), au depus oferta 1 ofertй:

Dепumirеа autoritй(ii contractante Inspectoratul General al Poli{iei аl МД
Localitate mun. chisinёu
IDNo 10136010000495
Adresa mun. Chisinбu, str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868262
E-mail oficial igp@iqp.qov.md
Аdrеsа de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Mariana Ciobanu, 022868262,
mariana. cio banu@isp. sov. md

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate сеrеrеа ofertelor de preturi
Tipul obiectului contractului de achйi{iel
асоrdчlui-саdru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Materiale de consum qi mijloace tehnico -
criminalistice (repetat)

Cod СРY 38900000_4

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р о r t а l ului 8uу er паmе пt а l y,ww. плl: е п de r, g оу..ry d)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- 1666з57332186
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD -t 666З 573 32 1 8бftab:contract-notice
Data publicбtii: 2|.|0.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusй in рlапul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Liй-ul сёtrе planul de achizi{ii publice publicat:
https : фо litia. md/s ites/default/fi les/plan_de_achizit
ii 2022 O.pdf

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Nu se арliсб

Tehnici ýi iпstrчmепtе specifice de atribuire Licitatie еlесtrопiсй
sursa de fiпапtаrе Buset de stat
Vаlоаrеа estimatй aei, fdrd TVA) 47 450,00

Nr. Denumirea ореrаtоrчlчi есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

l. "ECOCHIMIE" S.R.L. 1 002600052 1 56 Nicolae Iurcu

1



Dепumirе document
Dепumirеа operato rului economic

"EсOCHIMIE" S.RL.

(Se уа
Documentele се constituie oferta

с о п s е mпа pr iп : pr е ze пt al, пе pr е ze пtаt, пtr cor е s рuпdе )
DUAE prezeпtat
Сеrеrе de participare prezeпtat
Declaratie privind valabilitatea ofertei prezeпtat
Garantia pentru ofertб 1% prezeпtat
Specifica{ia tehnicё prezeпtat
Specificatia de pre{ prezeпtat
Rechizite Ьапсаrе prezeпtat
Extras din registru persoanelor iuridice prezeпtat

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare 9i аfеrепtе DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici:

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

- "ECOCHIMIE" S.R.L. oferta pentru lotul ..Acizi ýi baze". ..Ustensile". conform жt.7t, alin. (1), lit.
d) din Legea IЗIl20|5 privind achiziliile publice, depёqeqte cu З0% valoarea estimatё а achizitiei,
саlсчlаtё conform prezentei legi.

Еvаluаrеа а fost efectuatd |п tеmеiul raportului пr, 15564 diп 08.11.2022 parvenit de la Сепtrul
tehпico-criminalistic ;i expertize j adiciare.

8. Pentru elucidarea uпоr neclaritn{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei
сu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat: nu sunt

9. Ofertan{ii respin;i/descalificafi: nu sunt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: pentru fiёсаrе lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: pre{ul cel mai scёzut
2

Dепumirеа
lotuluiл/aloarea
estimativй реr

lot

Denumirea
operatorului

economic

Рrеfчl ofertei
(йrа ТVА)* Corespunderea

сu сеriп{еlе de
calificare

Corespunderea сu
specifica{iile

tehnice

Lotul l
Acizi Ei baze

4800,00 "EсOCHIMIE" S.R.L, 8269,84 +

Lotul2
Sйruri

37 000"00
"ECOCHIMIE" S.R,L. 48 095,00 + +

Lotul3
Sрrау

1700,00
"ECOCHIMIE" S,R,L. 1,775,00 + +

Lotul4
ustensile
l 750,00

"ECOCHIMIE" S.R.L. 3350,00 +

Lotul5
Consumabile pentru

examinare
2 200,00

"ECOCHIMIE" S.R.L. 2160,00 + +



12.Informa{ia privind factorii de ечаIчаrе aplicafi:

13. Reevaluarea ofertelor: пu se aplicй

14, iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii deаtriЬuirе s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicй/acordului-cadru:

Denumirea lotului Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic

Cantitate qi
unitate de
misчri

Рrе{чI
uпitаr

(mrП ТYА)

Рrе!чl total
(frrй ТVА)

Рrе{чl
total

(incIusiv
тчА)

Acetaldehidё, puritate (GC)
> 90уо
paradimet ilаmiББйаldп
dй, >_ 9 8Yо, pentru analize

0,1
kilоgrаm 8320,00 832,00 998,40

0,1
kilogram 6400,00 640,00 768,00

Benzidine , с.р.

ЪпБаr*аft"l

С'оruЁа;sгlыГ

0,01
kilogram 34500,00 345,00 414,00

0,025
kilogram 46500,00 ll62,50 1395,00

0,05
kilosram 8200,00 410,00 492,00 ,

сlоrurё de bariu

С'оmй d; fier II

0,05
kilogram 9450,00 472,50 567,00

0,05
kilogram 2800,00 | l+o,oo 168,00

Fier cianurб de pot.as.iu

Flоrurй de natriu

0,05
kilosram 1850,00 92,50 111,00 .

"ECoCHIM
IE" S.R.L. J;,0r5"_ | ,rоо,оо 65,00 78,00

Carbonat de sodiu, pentru
arlalizeъ
Hidro geno ft аtаt?Б роИЫц
pentru analize

0,1
kilogram 990,00 99,00 118,80

0,05
kilogram 5900,00 295,00 354,00

Metil oranj

-

Metabisulfit dе-ББ, > 9 9.7.

ъ
Molibdat d" u-oriu, 

"р. -

0,05
kilogram 5135,00 256,75 308,1 0

0,05
kilogram 1200,00 60,00 72,00

0,05
kilogram 11900,00 595,00 714,00,

Niйidrinй, pentru апаliБ
ъ
Nitrit de sodiu

ffi

0,1
kilogram 15000,00 1500,00 1800,00

0,1
kilogram 360,00 36,00 4з,20

0,05
kilogram 2135,00 106,75 128,10

Nitrat de argint 0,05
kilogram

0,05
kilogram

15800,00 790,00 948,00
Definilaminё, с.р., >99Уо

13500,00 675,00 810,00

з



NitrорrusiаЙеБditfrЙГ
апаlizе

апаlizе l

0,05
kilogram 37500,00 1875,00 2250,00

0,05
grame 2500,00 125,00 150,00

0,05
grаmе

I Sulfat de sodГ-
I

SuIfurй de sodiu-
ъ
репtасiапопitrоrоБЙБ
sodiu

]

l320,00 66,00 79,20
0,05

kilogram 750,00 з7,50 45,00
0,05

kilogram 1200,00 60,00 72,00
1,05

kilogram 6780,00 7l19,00 8542,80
sulfit de sodiu

ББ7е сuрru

0,05
kilogram 1000,00 50,00 60,00

1

kilogram з85,00 385,00 462,00т\ , l,o-glazaItuoren-9-
one
Б; _]

0,005
kilogram

3725950,0
0 18629,75 22з55,70

r ruu(,llal/t(ooanura de
amoniu, с.р.

0,05
kilogram 2900,00 145,00 174,00

0,01
kilogramъ

l tocenat de mеrсur, с.р,
134500,00 1345,00 1614,00

0,01
kilogram 39995,00 з99,95 479,94

la,ual qe аmопlu, с.р. 
l

0,05
kilogram 17125,00 856,25 1027,50

.IUilý[I-u шепS б

ъ
СIоrurа de hidragiu

-

v,U2
kilogram 226200,00 4524,00 5428,80

0,05
kilogram 12121,00 606,05 727,26

l лUqrZOпаI се Soolu

Hidrat de hidrazinй

Sulfat de potasiu

0,01
kilogram 174200,00 1742,00 2090,40

0,05
kilogram 9890,00 494,50 59з,40 .

0,05
kilogram 650,00 з2,50 39,00

Tetrahidrat асiй?Б сБьыt 0,05
kilogram 186000,00 930,00 1116,00

Iоdurй de poИsiu

ъ
clorurй de calciu

0,05
kilogram 1590,00 79,50 95,40

г
0,1

kilosram 200,00 | zo,oo 24,00

Spray.p entru iпСфаrtаЙ
rugmп

"Есосшмъ?
S.R.L,

l5
Ьчсаtё 75,00 1125,00 1350,00

Spray WD-60, V]minim
300m1

10
Ьuсаtй 65,00 650,00 780,00

rll е,
Disc plat de tаiеrеЙЙ|
l25хlх22mm 1,5mm

"EcoCHIMIE,,
S.R.L.

20
Ьuсаtй 18,00 з60,00 4з2,00

4

l_

|-_

е_-л-,
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/ал_-,,-лц. :lл
1are



Disc qmirghel lаmеlаr,
125mm, Р120
Penze pentru tйiat metal

АпчIаrеа loturilor din рrосеdчrа de achizi{ie publicй:

а) in temeiul aft, 7l alin, (1) lit. d) din Legea пr.lЗll201_5 privind achiziliile publice qi апumеапulаrеа urmйtоаrеlоr loturi: ,,Acizi qi ЬЙ", ,,Ustensile'o.

Аrgumепtаrе: Autoritatea сопtrасtапtй anuleazй loturile din motiv сё au fost depuse numai ofertecare dерёqеSс cu 30%о valoarea estimatй а achizitiei. i, *.rt sens, Centrul Tehnico Criminalistic aiExpertize Judiciare, propune inifierea unei noi p.b."J*i|iluind achizilionarea acestora.

I5, Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч pentru achizi{ii:

1б. Теrmепul de aqteptare pentru iпсhеiеrеа contractului:
contractului este mai miсё decit pragurile prevёzute la art.
2015 privind achiziliile publice: G ziIe in cazul transmiterii
qi/sau fax.

17.Contractul de achizi(ielacordul-cadru incheiat:

in cazul in care valoarea estimatё а
2 аliп. (3) al Legii nr. 1З1 din 3 iulie
comunicйrii prin mijloace electronice

Denumirea ореrаtо.u lui ЙпБББ Data transmiterii Моdяlifяfаq r|д 1rоьди j*л
"EcocF{IMIE,, S.R.L,'' S. RI 11.11.2022 SIA RSAP, e-mail

18, Informa{ia privind achizitii рuьliсе durabile (achizi{ii verzi) (rabrica datd se completeazd doar tпcazal iп care la procedara 
.ge асhйiуiе pablicd 

уо tort iplicate iriterii de durabilitate gi s-a iпcheiatсопtrасt/сопtrасtе репtrа lot/loturi р"пtrч соr" aufost-aplicite criterii de durabilitate): nu se aplicб

рriп prezeпta dare d: ,.*р, grapal de lucra declard сd tеrmепаl de ayteptare репtrа tпсhеiеrеаcoпtractalui/contractelor iпdiсаtе а jost r!_ýpectat (ехсерfiпd cazurile prevazuti'ii art. з2 аliп, (З) aI Legiiпr, I31 diп 3 iulie 2015 priviпa aiиzilitti publiie 1, pricum si сd ti *rit i"pioerii coпtestaliilor ;i/saareceplioпdrii rapoartelor de moпitorizaie, aceastea аа jost ехайiпаtе Ei sоluliопitе.

"r::::::::'i.*':_o::,iiT!: ýЗ",'О: !:ny oentru^achizi|ii со.пlirmd corectitacliпea clesfasurdriiprocedariivv,99...иaaalaca' uсl
de achizi|ie,.fЪpt репtru care poartd rcispuпcleie сопfоrm pieveclerilor legale tп vigoare.

Сопduсitоrul grupului de luсru репtru achizi{ii

GANACIUC Alexandru

Dепumirеа
operatorului

economic

iпtrерriпdеrеа: NчmйruI
qi data

contractului

vаlоаrеа сопtrасtului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifrrй ТVА inclusiv ТVА

"ECoCHIMIE,,
S.R.L.

Cu capital
social

l9ч-вN
din

l] .11.2022
52 030,00 62 4з6,00 з|.т2.2022



DARE DE SEAMA

./ de atribuire a contractului de achizi(ii publice n

de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.9 din 18.11.2022

,/ Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Raional Soroca,,A.Prisacari"
Localitate Or.Soroca
IDNO t003607150209
Adresa Or.Soroca str.M.Kosilniceanu I
Numlr de telefon 0-230-2-32-24
Numir de fax 0-230-2-37-41
E-mail olicial slqarcga@rns.md
Adresa de internet www.sr-soroca.ms.md
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Chirogca Evghenii

r' Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
,/ Cererea ofertelor de prefuri alicita{ie deschistr

oAltele: flndicaliJ

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizi(ielacordului-cad ru ./ Bunuri n Servicii I Lucriri n

Obiectul achizitiei Achizifionarea combustibilelor (peleti)
Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (fn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ort alului guv ern amental wvw. m t end er,gov. md)

Nr: 21066155
Link-ul:scd_q---bSrydp_1_Mp*J.65fr l5-1-1&69
Data publicdrii: 26.1 0.2022

Platforma de achizi{ii publice utitizati r' achizitii.md; n e-licitatie.md; u yptender.md

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

,/ Da lNu

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:26.10.2022

Link-ul : https: I I achizitii.md/rolpublic/tender I 21 0 661 S 5 I
Tehnici ;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie nlicitatie
electronici nCatalos electronic

Sursa de finanfare
{ Buget CNAM;

I



Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 500 000.00 lei

{ Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicit[rii clarifi cdrilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Exnunerea succinti a rlsnunsului
Data transmiterii

,/ Modific5ri operate in documentafia de atribuire:

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

r' Pdni la termenul-limiti (data 9 noiembrie 2022, ora 14:14), au depus oferta 3 ofertan{i:

'/ Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de cltre
operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(dund caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I SRL ECOBIOENERGY GRUP 1012600003s9s Cimbriciuc Radu
) SRL Delta For{a Securitate 1004600034314 Cernobrovciuc Vasile
3. TOPLIDER SRL 1012600015903 Mardari Victor

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

SRL
ECOBIOENERCY

GRUP

SRL Delta Forla
Securitate

TOPLIDER SRL

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

Propunerea tehnicd Prezentat
Proounereafinanciard Prezentat
DUAE Prezentat

Garanlia pentru ofertd
6und caz)

Documente de calificare
Se ya consmna prin: prezentat, neprezentat. nu coresounde

DUAE Prezentat
Cererea de participare Prezentat

Declaralia privind
valabilitatea ofertei

Prezentat

Soec ficatiitehnice Prezentat
Soec ficatii de oret Prezentat
Dovada inregistr6rii
persoanei iuridice, in

Prezentat



confoflnitate cu
prevederile legale din
farain care ofertantul
este stabilit
Garanfia pentru oferta
l% din valoarea ofertei
ftrdTVA

Prezentat

Dovada lipsei restanfelor
fafd de bugetul public
national

Prezentat

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

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice", se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tft cazul necorespunderii)

'/ Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin(ele
stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a solicitat:

,/ Ofertanfii respiryildescalificafi:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Prelul ofertei
(frrnTVA)*

Cantitate qi
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Coresprinderea
cu specifica{iile

tehnice
Achizilionarea
combustibilelor
(peleti)

SRL ECOBIOENERGY
GRUP

T J + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rispunsului.operatorului
, o€onomic

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalificirii

,/ Modatitatea de evaluare a ofertelor:

/ Pentru fiecare lot s

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:

'/ Criteriul de atribuire aplicat:

/ Preful cel mai sclzut a

Costul cel mai scAzut tr



Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel inai bun raport calitate-cost n

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

,/ Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

'/ Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile oDerate

'/ in urma examinlri, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

'/ Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. 13I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

4

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Denumirea operatorului
economic

Data fransmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ECOBIOENERGY GRUP 11.11.2022 e-mail
SRL Delta Fo4a Securitate 11.11.2022 e-mail
TOPLIDER SRL LI.11.2022 e-mail



in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd decAt pragurile prevdzutelaart.2 alin. (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

./ 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice qi/sau fax

n 11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice $i/sau faxn

in cazul in care valoarea estimat[ a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile previzutelaart.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziflile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii
miiloace electronice si/sau faxn

prin

,/ Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de aEteptore respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3

iulie 20'15 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate

cu prevedirile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

'/ Contractuldeachizi{ie/acordul-cadruincheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

striin

Numirul';;;'

contractului/acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

lS..Eir:j
'N,\"::ri

'' 
*i

- 
:i'-'l;

]RL
ECOBIOENERGY
fRUP

Cu capital
autohton

Nr.101 t&.tr.2022
09100000-0 490 740,00 530 000.00 3t.t2.2022

,/ Informalia privind achizi{ii pubtice durabile (achizifii verzi)(rubrica datl se completeazil doar in cazul in
care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

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

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

(DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicalisuma cu TVA)

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

Criteriul de atribuirepentrulotuVloturilepentru care au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Preful cel mai scdzut n

Costul cel mai scizut n

Cel mai bun raport calitate-

5



Prin prezenta dare de seamfi, grupul de lucru declard cfr termcnul de aqteptare pentru incheierea
contractuluilcontractelor indicate afost respectal (exceptfrnd cazurile prevdaile de arl 32 alin (3) ol Legii
nr. 131 ilin 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum gi cd tn coz,ul depunerii contesta(iilor gi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitoriTme, aceastea aafost *aminate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitadinea desfdgurdrii procedurii
de achiTilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legole tn vigoare.

Conducitorul gmpului de lucru pentru achizifii:

r*

i

.l

,|

6

pref n

Cel mai bun raport calitate-
cost trI.ii

)A




















































