
d a r e a d e s e a m ă 
de atribuire a contractului de achiziţii publice 0 
de încheiere a acordului-cadru D 

de anulare a procedurii de atribuire 

N r . D S - 0 6 / 2 0 1 9 d in 0 9 . 0 1 . 2 0 1 9 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Adresa de internet http://balti.nid/transparpn ta/achizitii-
pnhlice/invitatii-de-narticipare 

Persoana de contact 
Liliana Ceremuş . tel. 023154622 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 
Tipul obiectului contractului de achiziţie/acordului 
cadru 

Bunuri • Servicii 0 Lucrăria 

Servicii de internet în instituţiile de învăţămînt pentru 
anul 2019, conform necesităţilor DÎTS a Primăriei 
mun. Bălţi 

Obiectul de achiziţie 

72400000-4 Servicii de internet 
Cod CPV -
Expunerea motivului/temeiului privind alegem 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă sau cererea ofertelor de 
preţuri) .— —-
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii 
de atribuire) 

Nr. ocds-b3wdp1 -MD-1544276676541 
Link-ul: https:/ /mtendev.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl 
MD-1544276676541 

Data şi ora deschiderii ofertelor 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 

is://e-licitatie.md/budget/3945 

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1544276676541 Anunţ de participare publicat în E 
Invitaţia de participare transmisă l icitatie.md/tender-plan/2492 

Data publicării/ 
transmiterii: Conform S1A RSAP - 08.12.2018 

acord-cadruo sistem dinamic de achiziţieD 
licitaţie electronicăa catalog electronica 

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 

Sursa de finanţare 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

http://balti.nid/transparpn
https://mtendev.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl


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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
SA „Moldtelecom" 

4. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 

Data solicitării clarificărilor Nu sunt 

Denumirea operatorului economic Nu sunt 

Expunerea succintă a rezumatului demersului Nu sunt 

Data transmiterii Nu este 
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Data solicitării clarificărilor Nu sunt 

Denumirea operatorului economic Nu sunt 

Expunerea succintă a rezumatului demersului Nu sunt 

Data transmiterii Nu este 
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu 0 D a • 

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

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării: 

Transmise operatorilor economici înregistraţi Data: 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

Nu 0 
Da • Cu zile 

6. Până la termenul-limită (data 26.12. 2018, ora 10 :00), au fost depuse una ofertă: 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociaţii/ad ministratorii 

SA „Moldtelecom" 1002600048836 Statul Republica Moldova 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 26.12.2018 ora 10 : 00 • 

Oferte întârziate (după caz): 
Denumirea operatorilor economici Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 

ofertelor 
Nu sunt - -

Denumirea 
operatorilor 

economici 

Propunerea 
tehnică 

Propunerea 
financiară 

DUAE Garanţia 
pentru ofertă 

(după caz) 

SA „Moldtelecom" + + + 
Nu a fost 
solicitată 

cazul neprezentării) 

Constatăr i /Comentar i i (după caz): Toate documentele privind criterii şi cerinţe obligatorii de calificare, 
solicitate în Anunţul de participare, au fost anexate pe platforma electronică. 



8. Modalitatea de evaluare: 

Pentru fiecare lot 0 Pentru mai multe loturi cumulate • Pentru toate loturile • 

Alte limitări privind număru 
otriKnitp arelniaci ofertant 

de loturi care pot fi -

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe 
loturi 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

preţul cel mai scăzut 0 
costul cel mai scăzut • 
cel mai bun raport calitate-preţ • 
cel mai bun raport calitate-cost • 

10. Informaţia privind ofertele examinate: 

Operatori economici 
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Servicii de internet în instituţiile de 
învăţămînt pentru anul 2019, conform 

necesităţilor DÎTS a Primăriei mun. 
Bălţi 

buc 1 183 300,00 

i> . , >* * 

+ 

' 

(Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „ + " în cazul corespunderii şi 
prin „ -" în cazul necorespunderii) 

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii) 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: nu a fost aplicat criteriul 
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost) 

Denumirea factorului de evaluare şi 
ponderea fiecărui factor 

Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 

Denumirea lotului (se va indica punctajul total per lot) 

Factorul 1 

Factorul n 



(se va indica punctajul total per lot) 
UCliunmta IUIUIUI 

Factorul 1 

- In formaţ ia privind rezultatele licitaţiei electronice: n ,M f ? t t,pli«,W licitatla electronică 
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitaţiei electronice) 

Denumirea operatorului economic 
Lotul 1 

Operatorul economic 1 

Runda 1 
Preţul fără TVA/no.le 

valori 

Runda n 
Preţul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic n 
Lotul n 

Operatorul economic 1 
Operatorul economic n 

Preţul Ură TVA /noile 
valori 

Preţul fără TVA /noile 
valori 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic 

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul 

acumulat 

Lotul 1 Servicii de internet în instituţiile 
de învăţămînt pentru anul 2019, conform 

necesităţilor DÎTS a Primăriei mun. 
Bălţi 

1 SA „Moldtelecom" 183 300,00 lei 

12. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei şi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) 
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire s-a solicitat: 

Operatorul economic Documentul 
şi/sau 

informaţia 
solicitată 

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire: 

Data solicitării documen te lo r conf i rmat ive : Documentele privind criteriile şi cerinţele obligator., de cal.f.care, 
au fost anexate pe platforma electronică. 

Da ta prezentări i documente lo r conf i rmat ive : Documentele privind criteriile şi cerinţele obligatorii de calificare, 
au fost anexate pe platforma electronică. 

Denumirea operatorului 
economic 

Se indică documentele confirmative privind selecţia şi calificarea OE conform documentaţiei 
de atribuire (inclusiv DUAE) 

Lotul 1 Servicii de internet în 
instituţiile de învăţămînt 

pentru anul 2019, conform 
necesităţilor D I T S a 
Primăriei mun. Bălţi 
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14. Ofertanţi i respinşi/descalif icaţi: 

Denumirea operatorului economic 
Motivul respingerii/descalificării 

de lapct. 14. examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire în baza S S " - n , DAC-06/2018 din 28,2.2018 s-a d e c , atr.bu.rea 
atr.bu.re, extractului de achiziţie publică/acordulu.-cadru: 

Denumirea lotului 

Lotul 1 Servicii de 
internet în instituţiile de 
învăţămînt pentru anul 

2019, conform 
necesităţilor DÎTS a 
Primăriei mun. Bălţi 

Operatorul 
economic 
desemnat 
câştigător 

SA „Moldtelecom" 

Cantitatea Preţul unitar 
fâră TVA 

Preţul total fără 
TVA 

1 bucată 
(serviciu) 

183 300,00 183 300,00 

Preţul total cu 
TVA 

219 960,00 

16. Informarea operato 
Denumirea operatorului 

economic 

rilor economici u c s p i c 
Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SA „Moldtelecom" Nr. 10-13/209,28.12.2018 p - m a i l : hps®moldtelecom.md 

Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi inproceaura ac £ 
de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 

2015 privind achiziţiile publice. 

17. Grupul de lucru a respectat termenu 
w A 1 „ «/w» A«ti m <1 t ' l Q 

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

de aşteptare pentru încheierea contractului de: 
171 6 zile în cazul transmiterii 0 6 zile în cazul transmiterii 
comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax 

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

• 11 zile în cazul netransmiterii 
comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax 
• 11 zile în cazul transmiterii 
comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax 
• zile în cazul netransmiterii 
comunicării prin mijloace electronice 
si/sau fax 

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr 131 ^ 
aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265. 



18. Contractele de achiziţie încheiate: 

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. - lit. -

Argumentare: 

Prin P r ^ , a „e sean*, Sn.H * i t ^ Z 

cr i r r " ^ * - - -
contestaţiilor, aceastea au fost examinate şi soluţionate. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

(IVipnadie Şmulschii 
(Nume, Prenume) 









DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizitii publice □

Nr. 21002368 Din 10.01.2019.

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IMSP CS BRICENI
Localitate or. Briceni
IDNO 1007604006440
Adresa or. Briceni, str. M.Eminescu 48
Numar de telefon 0/247/2-56-43 ;2-56-44
Numar de fax 0/247/2-56-43
E-mail cs.briceni@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact Oleg Burdujan

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de 
achizitie/acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achizitie Benzina A95
Cod CPV 09132000-3
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia deschisa 
sau cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 
procedurii de atribuire)

Nr:21002368
Link-ul: ocds-b3wdl-MD-1543846281122

Data $i ora deschiderii ofertelor Data: Ora:
Anunt de intense publicat m BAP Nu □ Da □

Data:03.12.2018
Link-ul: ocds-b3wdl-MD- 
1543846281122

Anunt de participare publicat in ВАР/ 
Invitatia de participare transmisa

Nr: 21002368

Link-ul: ocds-b3wdl-MD-1543846281122

Data publicarii/ 
transmiterii: 03.12.2018

Tehnici §i instrumente speciflce de atribuire N ud acord-cadrua sistem dinamic de 
achizi|ien licitatie electronican catalog 
electron ica

Sursa de finantare Buget CNAM □
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 120 000,00

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
ICS „LUKOIL -  MOLDOVA” 17.12.2018

4. Clariflcari privind documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clariflcari)

Data solicitarii clarificarilor
1

mailto:cs.briceni@ms.md


Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a rezumatului 
demersului
Data transmiterii
Raspunsul la demers Expunerea succinta a raspunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nu □ Da □

5. Modificari operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari)

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

Indica^i sursa utilizata §i data publicarii:

Transmise operatorilor economici inregistrati Data:
Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit

Nu □
Da □ Cu zile

6. Pana la termenul-limita (data 17.12.2018, ora 11:00), au fost depuse__1___ oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociatii/administratorii

ICS „LUKOIL -  
MOLDOVA”

1002600005897 LUKOIL EUROPE HOLDINGS B.V., 
OLANDA 100%

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 17.12.2018, ora 11:00.

Oferte intarziate (dupa caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentarii Notificari privind 
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnica

Propunerea
financiara

DUAE Garantia 
pentru oferta

(dupa caz)
ICS „LUKOIL -  
MOLDOVA”

+ + + +

(Informatiaprivinddocumenteleprezentate se va consemnaprin: „ + ” in cazulprezentarii, in cazul 
neprezentarii)
Constatari/Comentarii (dupa caz)\_____________________________________________________

8. Modalitatea de evaluare:

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

Alte limitari privind numarul de loturi care 
pot fi atribuite aceluia§i ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:

2



Criteriul aplicat *Denumirea §i numarul lotului (aceasta rubrica se va completa in cazul 
in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii 
de atribuire)

pretul cel mai scazut □

10. Informatia privind ofertele depuse:

Operatori economici
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1 Benzina A95 litri 7500 +

(Informatia privind corespunderea OE cu specificatiile tehnice se va indica prin: „ + ” in cazul 
corespunderii ?i prin „ - ” in cazul necorespunderii)

Constatari/Comentarii (se completeaza in cazul in care specificatiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerintelor stabilite in documentatia de atribuire, cu expunerea neconformitatii)

*Informatia privind factorii de evaluare se prezinta astfel:
(Se va completa tabelul de mai jo s  pentru loturile care au fo s t atribuite in baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare $i 
ponderea fiecarui factor Valoarea din oferta Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1
Factorul n

* Informatia privind rezultatele licitatiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jo s  in cazul aplicarii licitatiei electronice)

3



Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul 1 Pretul fara TVA/noile 

valori
Pretul fara TVA /noile 

valori
Operatorul economic 1
Operatorul economic n

Lotul n Pretul fara TVA /noile 
valori

Pretul fara TVA /noile 
valori

Operatorul economic 1
Operatorul economic n

11. Clasamentul ofertelor in urtna aplicarii criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic

Pretul ofertei fara 
TVA/Punctajul acumulat

Lotul 1 1
2
n

Lotul n 1
2
n

12. Pentru elucidarea unor neclaritati sau eonfirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei §i/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) 
cerintelor stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic DocumentuI
$i/sau

informatia
solicitata

Data transmiterii Raspunsul operatorului economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele stabilite in 
documentatia de atribuire:

Data solicitarii documentelor confirmative: _ 
Data prezentarii documentelor confirmative:

Denumirea operatorului 
economic

Se indica documentele confirmative privind selecfia §i calificarea OE 
conform documentatiei de atribuire (inclusiv DUAE)

Lotul 1

D
en

um
ir

e
do

cu
m

en
t

Operatorul economic
Lotul n

D
en

um
ir

e
do

cu
m

en
t

Operatorul economic

14. Ofertantii respin§i/descalificati:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificarii

4



Nota* In cazul in care oferta operatorului economic clasat pe  prim ul loc nu a corespuns cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzator un 
tabel identic celui de la pet. 14.

15. In urma examinari §i evaluarii ofertelor depuse in eadrul proeeduri de atribuire, in baza 
deciziei grupului de lucru nr. 21002368 din 17.12.2018 s-a decis atribuirea contractului de 
achizitie publica:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
ca$tigator

Cantitatea Pretul 
unitar fara 

TVA

Pretul total fara 
TVA

Pretul total cu 
TVA

Benzina A95 ICS „LUKOIL-  
MOLDOVA”

7500 15,15 113 625,00 136 350,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS „LUKOIL -  MOLDOVA” 20.12.2018 [se specifica SIA RSAP, e-mail, fax, 
po?ta, etc]

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

17. Grupul de lucru a respectat termenul de a§teptare pentru incheierea contractului de:

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

□  6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice ?i/sau fax
|  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 

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

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

Nota* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a 
termenelor de a$teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile T ITLU LU IIV  Capitolul 
I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil, §i implicit, art. 261 (1), 264 (4) §i 265.

24. Contractele de achizitie incheiate:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Numarul
contractului

Data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractul
ui

fara TVA cu TVA

1

ICS
„LUKOIL

MOLDOV
A ”

19/19 28.12.2018 09132000-3 113 625,00 136 350,00 31.12.2018

5



25. Anularea procedurii de achizitie publica:

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

A rgum entare:___ ____________________________________________________________________

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de a§teptare pentru 
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute 
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile pub/ice ), precum §i ca 
in cazul depunerii contestatiilor, aceastea au fost examinate §i solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea 
desfa$urarii procedurii de achizitie, fapt pentru care poarta raspundere conform 
prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru per*— —.i-s-s*ss.

OLEG BURDUJAN 
(N um e, Prenum e)



DAREA DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziţii publice 
de încheiere a acordului-cadru 
de anulare a procedurii de atribuire 

Nr. DS-08/2019 din 09.01.2019 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorităţii contractante 
Localitate 

Primăria mun. Bălţi (DITS) 
Mun. Bălţi 

IDNO DÎTS-1015601000259; 
Primăria - 1007601003161 

Adresa mun.Bălţi, piaţa Independenţei, 1 

Număr de telefon 0231-54678 (DITS); 0231- 54622. 0231-54623 

Număr de fax 0231-20391 

E-mail 
serviciulachizitiipublice(ă).email.com 
dits.achizitii®gmail.com 

Adresa de internet http://balti.mcl/transparenta/achizitii-
Dublice/invitatii-de-participare 

Persoana de contact Liliana Ceremuş , tel. 023154622 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preţuri 

Tipul obiectului contractului de achiziţie/acordului-
cadru 

Bunuri • Servicii 0 Lucrărin 

Obiectul de achiziţie Prestarea serviciilor de reparaţie şi deservire a 
utilajului tehnologic şi a serviciilor de reparaţie şi 
marcarea aparatajului de balanţă conform 
necesităţilor Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport a 
Primăriei mun. Bălţi 

Cod CPV 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă sau cererea ofertelor de 
preţuri) 
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii 
de atribuire) 

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1544703619315 Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii 
de atribuire) I ink-nl- https://mtender.2ov.md/tenders/ocds-

H3wdDl-MD-1544703619315 

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 26.12.2018 1 0ra:10:00 

Anunţ de intenţie publicat în BAP Nu • Da 13 
Data: 
Link-ul: https://e-licitatie.md/budtiet/4673 

Anunţ de participare publicat în BAP/ Nr: ocds-b3wdp1-MD-1544703619315 
Invitaţia de participare transmisă I ,ink-ul: https://e-licitatie.md/tender-plan/2826 

Data publicării/ 
transmiterii: Conform SIA R S A P - 13.12.2018 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire N u 0 acord-cadrun sistem dinamic de achiziţien 
licitaţie electronicăa catalog electronicn 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 125 000,00 lei 

0 • 

• 

http://balti.mcl/transparenta/achizitii-
https://mtender.2ov.md/tenders/ocds-
https://e-licitatie.md/budtiet/4673
https://e-licitatie.md/tender-plan/2826


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

Data depunerii cererii de participare Denumirea operatorilor economici 
ICP „Lavix" SRL 

4. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 
(Se va 'completa în cazul în care au fost solicitate clarificări) 

—J ~T XTn ci 

5. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
în cazul în care au fost operate modificări) 

Nu au fost operate modificări 
(Se va completa 
Rezumatul modificărilor 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 
Transmise operatorilor economici înregistraţi 
Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării: 

Data: 
Nu 0 
Da • Cu zile 

6. Până la termenul-limită (data 26.12. 2018, ora_J0_:00), au fost depuse una ofertă: 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

TPP T flvix" SRL 1004602000096 Ialău Leonid 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 26.12.2018 ora 10 : 00 . 

Uterte intarziate (aupa cuzj. 
Denumirea operatorilor economici Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 

ofertelor 

Nu sunt 

/. Liocumenieit 
Denumirea 
operatorilor 

economici 

vv KUU3UIUIV «>v 
Propunerea 

tehnică 
Propunerea 
financiară 

DUAE Garanţia 
pentru ofertă 

(după caz) 

ICP „Lavix" SRL + + + 
. J.H 

Nu a fost 
solicitată 

cazul neprezentării) 

Constatări /Comentari i (după caz): Toate documentele privind criterii şi cerinţe obligatorii de calificare, 
solicitate în Anunţul de participare, au fost anexate pe platforma electronică. 



8. Modalitatea de evaluare: 

Pentru fiecare lot 0 Pentru mai multe loturi cumulate • Pentru toate loturile • 

Alte limitări privind număru 
ntrihnite aceluiaşi ofertant 

de Icturi care pot fi -

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe 
loturi 

-

9. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

preţul cel mai scăzut 0 
costul cel mai scăzut • 
cel mai bun raport calitate-preţ • 
cel mai bun raport calitate-cost • 

10. Informaţia privind ofertele examinate: 

Nr. 
lot 

Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici 

Nr. 
lot 

Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 SA „Moldteiecom" 

Nr. 
lot 

Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

Servicii de reparaţie şi deservire a 
utilajului tehnologic şi servicii de 

1 
reparaţie şi marcarea aparatajului 
de balanţă în instituţiile preşcolare buc 1 120 000,00 + 

conform necesităţilor DITS a 
Primăriei mun. Bălţi . J. • . ft £> _ __ x i ungi ivi immh» 

(Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „ + " în cazul corespunderii şi 
prin „-" în cazul necorespunderii) 

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii) 

^Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: nu a fost aplicat criteriul 
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost) 

Denumirea factorului de evaluare şi 
ponderea fiecărui factor 

Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 

Denumirea lotului (se va indica punctajul total per lot) 

Factorul 1 



Factorul n 

rwmmirpa lntului 
(se va indica punctajul total per lot) 

Factorul 1 
Factorul n 

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice: nu a fost aplicată licitaţia electronică 

(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitaţiei electronice) 

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda 2 

Lotul 1 Preţul fără TVA/noile 
valori 

Preţul fără TVA /noile 
valori 

ICP „Lavix" SRL 120 000,00 -

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic 

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul 

acumulat 

Servicii de reparaţie şi deservire a 
utilajului tehnologic şi servicii de 

reparaţie şi marcarea aparatajului de 
balanţă în instituţiile preşcolare 

conform necesităţilor DITS a 
Primăriei mun. Bălţi 

1 ICP „Lavix" SRL 120 000,00 

12. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei şi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) 
cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire s-a solicitat: 

Operatorul economic Documentul 
şi/sau 

informaţia 
solicitată 

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire: 

Data solicitării documentelor confirmative: 27.12.2018 

Data prezentării documentelor confirmative: 27.12.2018 

Denumirea operatorului economic Se indică documentele confirmative privind selecţia şi calificarea OE 
conform documentaţiei de atribuire (inclusiv DUAE) 

Lotl 
Servicii de reparaţie şi deser-vire a 

utilajului tehnologic şi servicii de 
reparaţie şi marcarea aparatajului de 
balanţă în instituţiile preşcolare 
conform necesităţilor DÎTS a 
Primăriei mun. Bălţi 

O
fe

rt
a 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
în

re
gi

st
ra

re
/e

xt
ra

s 
di

n 
R

eg
is

tr
ul

 d
e 

st
at

 

A
ct

ul
 ce

 a
te

stă
 d

re
pt

ul
 d

e 
pr

es
ta

 s
er

vi
ci
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In
fo

rm
aţ

ii 
ge

ne
ra

le
 

de
sp

re
 o

je
rt

an
t 

C
er

tif
ic

at
 IF

S 

D
ec

la
ra

ţie
 pe
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ro

pr
ia

 
ră

sp
un

de
re

 

Li
sta

 fo
nd

at
or

ilo
r 

D
U

A
E

 

ICP „Lavix" SRL + + + + + + + + 



14. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Notă* în cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui 

de lapct. 14. ^ 1 5 j n u r m a e x a m i n ă r i ş i evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. DAC-08/2018 din 28.12.2018 s-a decis atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Operatorul 
economic 
desemnat 
câştigător 

Cantitat 
ea 

Preţul 
unitar fără 

TVA 

Preţul 
total fără 

TVA 

Preţul total cu 
TVA 

Lot 1 
Servicii de reparaţie şi deser-

vire a utilajului tehnologic şi 
servicii de reparaţie şi marca-rea 
aparata-jului de balanţă în 
instituţiile preşcolare conform 
necesităţilor DÎTS a Primăriei 
mun. Bălţi 

ICP „Lavix" SRL 

1 
bucată 
(serviri 

u) 

120 000,00 120 000,00 144 000,00 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

ICP „Lavix" SRL Nr. 10-13/208,28.12.2018 e-mail: lavrentieva-i@mail.ru 

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

x / • vj i u|/wi wv •• •• • 
în cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice 

0 6 zile în cazul transmiterii 
comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax 

x / • vj i u|/wi wv •• •• • 
în cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice 

• 11 zile în cazul netransmiterii 
comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax 

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

• 11 zile în cazul transmiterii 
comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax 

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

• 16 zile în cazul netransmiterii 
comunicării prin mijloace electronice 
şi/sau fax 

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

mailto:lavrentieva-i@mail.ru


18. Contractele de achiziţie încheiate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului 

economic, (IDNO) 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractului Nr. 

d/o 

Denumirea 
operatorului 

economic, (IDNO) 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului 

Cod CPV 

Kră TVA cu TVA 

Termenul de 
valabilitate a 
contractului 

1 
ICP „Lavix" 

SRL 
Nr. 4 09.01.2019 50800000-3 120 000,00 144 000,00 31.12.2019 

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. - lit. -

Argumentare: ~ 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenu de aşteptare pentru m heierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32alin. (3) al 
LegU nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunem 
contestaţiilor, aceastea au fost examinate şi soluţionate. 

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

Ghenadie Şmulschii 
(Nume, Prenume) 

lâ f V r.VjV' ii 



au con
Denumirea autorittrtii contractante IMSP AMT Riscani

Localitate mun. Chi$indu

IDNO 10036001 53212

:ndieSa str. Alecu Russo 1l.mun. Chisindu

Num{r de telefon 02244-43-07

Numtrr db fax ' 02249-77-42

E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact Cenusa Tatiana

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice o
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire I

Nr.ldin 11.01.2019 .

1. "I)ate ivire la autoritatea tractanttr:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Clarificiri privind documenta{ia de atribuirel
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarifictrrilor 19.11.2018

fenumirea oneratorul ui economic

Tioul procedurii de atribuire aplicate
fipui oUiectului contractului de achizi{ie/acordului-
.ud.u

Bunuri I Servicii s Lucrari o

Obiectul de achizitie' Tehnicd de calcul

Cod,CPV 30200000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerii
procedurii de atribuire (tn iazul aplicdrii altor proceduri
decdt licitatia deschisd sau cereriia oferlelor de preluri)

Licitalie deschisd

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

atribuire)
Nr. sgds-b3wdp 1 -MD-1 542

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
I 542028503 I 88

Data si ora deschiderii ofertelor Data:06.72.2018 | Ora:15.30

BAP Nun Dao
Data:
Link-ul:

Anunf de participare publicat in BAP/
Invitaiia de participaie transmistr

Nr:

Link-ul:

Data publicdrii/
transmiterii:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nuo acord-cadruc sistem dinamic de achizifieo
licitatie electronicIo catilogelectronico

Sursd de finan{are
Bueet de stat tr
Buget CNAM I
Buget CNAS a
Surse exteme c
Alte surse: Buget local

Valoarea estimattr (ei, /drd TVA) 446142

Denumirea ooeratorilor economici Data deounerii cererii de participare

Accent Electronic
AV.MACROCOM
Aoroservice-X

IMPRESO.PRINT SRL
Tenoo Print



Elnunerea succinttr a rezumatului demersului Va rog sa reveniti cu informatia, este necesar de a
include 2 cartuse? unul de 2400pagini , si altul 17600
pagini? Sau echipamentul trebuie sa sa mearga cu

cartusul preinstalat din uzina, si sa suporte cartuse
pana la 17600?

T)qfq frqncmiferii 20. 1 1 .2018

Rtrspunsul la demers la lotul &quot; multifunctionale&quot; at a fost o

eroare de tipar, acolo initial se cere cartus cu 17600
oaoini si de rezerva tot cu 17600 pagini.

_Contestarea documentaliei de atribuire Nul I Dan

Modifictrri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificdri)

6. PAntr la termenul-limitil (data 06.12.2018), au fost depuse 5 oferte:

Rezumatul modifictrrilor
Fublicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd

Transmise operatorilor economici inregistrafi Data:

Nua
Da a Cu zile

I)enumirea ooeratorilor economici TDNO Asociatii/administratorii

Accent Electronic 1003600023124 Cobilag Eugeniu

AV.MACROCOM Veselin Rodideal

Aproservice-X 1002600054286 Acristinii Tudor

IMPRESO.PRINT SRL
10086000s7315 Doroftei Liliana

Tenqo Print 1018600027634 Mascautan Marcel

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 06.12.2018 ora 15.30

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor economici Data, ora prezenttrrii Notifictrri privind restituirea
ofertelor

1. Documentele ce constituie oferta:

(I"f"r*"11" prl"l"d documentele prezentate se va consemna prin: ,, t " in cazul prezentdrii, ,,-
" tn cazul neprezentdrii)

Constatiri/Comentarii (dup d c az) :

8. il{odalitatea de evaluare:

9. Criteriul de atribuire aPlicat:

Denumirea
-- operatorilor

economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Gaian{ia
pentru oferti

(dupd caz)

Accent Electronic + -1- +
AV.MACROCOM + -r +
Aproservice-X T +

. 
IMPRESO.PRINT

SRL

+ + +

Tengo Print +

Pentru fiecare lot I Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile o

Alte limitlri privind numirul de loturi care pot fi
atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi



10. Informafia privind ofertele examinate:



?eieqind din datele de pe site-ul official al producdtorului acest tip de produs are capacitatea de

(512 mb ), ceea ce nu corespunde cerinlelor solicitate.

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinttr astfel:

(Se va completa tabelul de maijos pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1

::." 
,r, mai bun raport calitate-cost)

* Informa{ia privind rezultatele licitafiei electronice:
(Se va completa tabelul de maiios in cazul aplicdrii licitaliei electronice)

Denumirea factorului 
l;Jr|l"t. 

qi ponderea fiectrrui
Valoarea din oferttr

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului
'se tta indica punctajul total per
ot)

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului
(se t;a indica punctajul total per

lot)

Factorui I

Factorul n

Denumirea operatorului economic Runda I Runda n

Lotul I Pre{ul fdrtr TVA/noile valori Pre{ul f?irtr TVA/noile
valori

Ooeratorul economic I

Ooeratorul economic n

Lotul n Pre{ul fErtr TVA /noile valori Pre(ul f?irtr TVA /noile
valori

Operatorul economic I

ODeratorul economic n

11. Clasamentul ofertelor in urma aplictrrii criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economlc

Pre{ul ofertei ftrrtr TVA/Punctajul
acumulat

Lotul 1 I
,,

n

totut:.. I
,
n

12. Pentru elucidarea unor neclarittr{i sau confirmarea
economic (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

solicitat:

unor date privind corespunderea ofertei qi/sau operatorului
scdzut) cerin{elor stabilite in documentafia de atribuire s-a

Documentul qi/sau
informa{ia
solicitattr

Data transmiterii

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire:

Data solicitSrii documentelor confirmative:
Data prezentdrii documentelor confirmative:



documentatiei de atribuire (inclusiv DU4D
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Ooeratorul economic

14. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economici Motivul respin gerii/descalifi ctrrii

Accent Electronic Nu a publicat Garantia pentru oferttr

AV.MACROCOM Nu a nublicat DUAE

IMPRESO.PRINT SRL
Nu a publicat DUAE

Tenqo Print Nu a nublicat DUAE, Garantia pentru ofertd

Nottr* ln cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primttl loc nu a corespuns cu cerinlele stabilite tn

documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un tabel identic celui de Ia pcl' I 4.

15. in urma examintrri qi evalutrrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, inbaza deciziei grupului de lucru nr.

1 din 11.12.2018 s-a decis atribuirea contractului de achizi{ie publictr/acordului-cadru:

Not6* Informarea operatorilor eeonomici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de luc,ru pentru

achizisiiierealizeazitnconformitatecuprevederileart.3l alLegiinr. I3l din3iulie20l5privindachiziliilepublice.

17. Gruput de lucru a respectat termenul de aqteptare pentru incheierea contractului de:

in cazul in care valoarea estimatb a contractului este mai

mictr decdt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) a1 Legii nr.

131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice

J A ,ili," in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace

electronice gi/sau fax

n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin mijloace

electronice gi/sau fax

ir .^tul in c.re valoarea estimatd a contractului este egal5

sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al
''l,egii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

I f t iite in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace

electronice qi/sau fax

I 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin mijloace

electronice gi/sau fax

Notd* Calculareatermenelorprevdzute de Legeanr. l3l din03.07.2016, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazdtn

conformitate cu prevederile fiftUtUt tV Capitotut t lCalcularea Termenului) al Codului Civil, Si implicit, art. 261 (1)' 264

@) si 26s.

Denumirea lotului Operatorul '
economrc
desemnat
cAstistrtor

Cantitatea Pre{ul unitar
fdrtr TVA

Pre{ul total ltrri TVA Pre{ul total cu TVA

Cartuge Aoroservice-X t{ 150 37s0 4500

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

Denumirea ooeratorului economic Data transmiterii UoO"iitatea de transm itere

Aproservice-X Lt.r2.2018 [se specificd SIA RSAP, e-mail,I@
postd, etcl



25. Anularea procedurii de achizi{ie publictr:

in temeiul
Argumentare:

Prinprezentadaredeseamd,gruputdelucrudeclardcdtermenaldeasJeptarcpentrutncheierea
contraetului/contractelor indicate afost rcspectat (exreptand caarile ptevdznte de arl i2 alin" (3) al Legii nn 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice ), precuim Ei "a'tn 
caail depunerii iontesra$ilor, aceastea au fost exaninate si

solalionale.

prin prezenta dare de seamd, grupal de lueru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii proceduii de achizilie'

6i ;""t " care poartd rdspaidere conlorm ptevedertbr kgale t:H,#r=-

izi(ii:

(Nume, Prenume) (Semndtura)






















