
DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice r
de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire tr

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Nr.

Denumirea autoritif ii coqq4g4n!g itr,tsp sclrt,,sfdntul Arhanghel Mihail"

-Localitate
mun. Chisindu

IDNO l 0036001 52558

Adresa str. Arhanghel Mihail, 38

Numlr de telefon 022-24-36-98

NumIr de fax 022-24-14-88

E-mail arhanehel mihail@vahoo.com

Adresa de internet www. sp ital. arhanchelmtb.ai l.md

Fersoana de contaCt Inessa Ursachi - 5ef-specialist achizitii publice

fipul procedurii de atribuire ap!lg4!e Cerere ofertelor de Prel

Tipri obiectului contractului de

achizitie/acord ului-cad ru
Bunuri r Servicii I Lucrdri a

Obiectul de achizifie Sistem videoendoscoPic Pentru
videobronhoscopie

Cod CPV 33124110-9

N.. pto""d".tt d- atribuire (inclusiv link-ul
proce dur i i de atr ibui re )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 542801937 009

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD -l 5 4280 1937 009

Data si ora deschiderii ofertelor Data:13.12.2018 | Ora: 10:00

Anunf de intenfie Publicat in BAP Nur Da r ocds-b3wdP1-MD-
1 5 4280 1937 009-PN- I 5 4280 1 937 037

Data: 0l.l I .201 8

Link-ul:
https ://mtender. gov. md/plans/ocds-
b3wdp I -MD -l 5 42801937 009

Anunf de participare publicat in BAP/
Invitafia de participare transmisi

Nr: I 64 I 4de8-d3cf-4bae-94ca-48bal 5 505 880-

I 542803384385
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD -1542801937 009

Data publiciriii
transmiterii: 2l.l 1.2018

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nur acord-cadrul sistem dinamic de

achizitier licitalie electronicdn catalog

electronicn

Sursa de finan{are Buget de stat n
Buget CNAM I
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: Din sursele fondatorului (Consiliul
Municipal Chisindu)

Valoarea estimatf (ei, Jdrd TVA) I 210 000



Data depunerii cererii deDenumirea operatorilor economici

4.

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

Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va complita in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost operate modificdri)

6, Pini la termenul-limitl (data 12.12.2018, ora 20:00), au fost depuse 3 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de

Documentele ce constituie oferta:

13,12.2018 ora 10:00.

J.

1

8. Modalitatea de evaluare:

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Risnunsul la demers Expunerea succintd a rdsPunsului:

Contestarea documenta{iei de atribuire Nur lDan

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

Indicafi sursa utilizatd qi data publicbrii

Tra"t*i." operatorilor economici in tggql1rli Data:

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit
Nur
Dar Cu-zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociaf iilad m i nistrato rii

GBG-MLD" SRL 1003600117s82 Director Tudor Ceaicovschi

DataControl" SRL 1003600007935 Director Alexand ru Grabazei

..Imunotehnomed" SRL 100260001256s Director seneral Sergiu Rati

DenumireA
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garanfia
pentru ofertfl

GBG.MLD'' SRL + + T +

DataControl" SRL T +

,,lmunotehnomed"
SRL

-r -r ? +

Pentru fiecare lot r Pentru mai multe loturi cumulate ! Pentru toate loturile I

Alte limitdr
pot fi atribu

privind numdrul de loturi care

te aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
oe loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:



brica se va comPleta tn cazul

tn care in caiut procedurii de otribuire sunt aplicate mai multe criterii

pretul cel mai scdzut I
costul cel mai scdzut tr

cel mai bun raport calitate-Pref tr

cel mai bun raport calitate-cost t

10. Informa{ia privind ofertele examinate:

Operatori economici

Ntr
:lot,

nffiea

)F

')
}tq

(t

t)

i{l

l)

U

Imuuotehnomed
SRL

DataControl SRL GBG-MLD SRL

Prel unitar
ferd TVA

,Corespundero

specificalii
tehnice

Prd unitar
tu6TvA

Corespundere
specificalii

rchnice

Pret unitar
f'drA TVA

Coiespundere
specificalii

tehnice

I

Sistem
videoendosc
opic pentru
videobronho

scopie

buc I 450000 + 498420 + 602s85 -r

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicflrii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclariti(i sau confirmarea unor
ofertei pi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea

cerin(elor stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicitat:

date privind corespunderea
prefului anormal de scizut)

Denumirea lotuiui Clasamentul I)enumirea operatorului
economic

Pieful ofertei fEri
TVA/Punctaiul acumulat

Lotul 1 I Imunotehnomed SRL 450 000.00
) DataControl SRL 498 420,00

3 GBG-MLD SRL 602 585.00

Operatorul economic Documentul
qi/sau

informafia
solicitati

Data transmiterii Rispunsul operatorului economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerin{ele stabilite in
documentafia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative: Documentele confirmative au fost incdrcate in
sistem impreund cu oferta

D ata pr ezentdri i do cumente I or co nfi rm ativ e : | 2. I 2 .20 I 8



nform documentaliei
Se indicd doc.r*errt*l"ftrrfiiilitine p.ivind selec{ia Ei califica
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14. Ofertan{ii respinqildescalifica{i:

Motivul respingerii/descalifi cirii
Denumirea operatorului economici

ffia Legiicu privire laachiziliile
p ub lice,,pr ezentar ea oferte i pre sup une depunerea intr-

un set comun a propunerii tehnice, a propunerii

financiare, a DUAE gi, dupd caz, a garanfiei pentru

ul economic nu a dePus oferta de

,rDataControlt' SRL

15. in urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis

atribuirea contractului de achizi{ie public6:

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

Prelul
unitar

ffiri TVA

Operatorul
economic
desemnat

Dehumirea lotului

540 000.00540 000,00,,Imunotehnomed"
SRLSistem

videoendoscopic
pentru

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

Denumirea oPeratorului
economic

Data transmiterii Modatitatea de transmitere

18.12.2018 SIA RSAP MTender, e-mail
Imunotehnomed SRL

DataControl SRL 18.12.2018 SIA RSAP MTender, e-mail

GBG-MLD SRL 18.12.2018 SIA RSAP MTender, e-mail

ffiarea estimatd a contractului

este mai micl decAt pragurile prevdzute la art' 2

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

achiziliile publice

t 6 zile in cazul transmiterii comunic6rii prin

miiloace electronice qi/sau fax

I tl 
"ile 

in cazul netransmiterii comunicbrii prin

miiloace electronice qi/sau fax

fi c'a^l ln care taloarea estimatd a contractului

este egali sau mai mare decAt pragurile

prevbzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice 

--

n lt zite in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax

n fe ,ne in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax

18. Contractele de achizi{ie incheiate:



prin prezentu dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru

tncheierea contacturui/contrucietor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevdzute

de art. 32 srin. (3) ar Legii nr. I3r din 3 iutie zilts prtitnd achizi(iite publice ), precum;i cd

tn cazul depunerii contitaliilor, aceastea aufost examinate qi solu(ionate'

Prin prezenta dare de seamd, gruPul

desfisurdrii procedurii de achizilie'

prevederilor legale tn vigoare'

de lucru pentru achizilii conlirmd c,orectitudinea

fapt pentru care poartd rdspundere conform

OBANU
Conducitorul gruPului de lucru:

;nvrrtl'd



 

DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 08  Din 26.12.2018.    

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 

Localitate Mun. Chișinău 

IDNO 1003600152673 

Adresa Str. Melestiu,20 

Număr de telefon 022 35 47 90 

Număr de fax 022 35 47 90 

E-mail natalia_morari@inbox.ru 

Adresa de internet www.scm1@ms.md 

Persoana de contact Morari Natalia 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Produse alimentare 

Cod CPV 03142500-3 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerii procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

- 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul 

procedurii de atribuire) 

 Nr:21002321 

Link-ul:MD-1543658893009 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 20.12.2018 Ora:10.00 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 

Nu □    

 

Da □    

Data: 

Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 

Invitația de participare transmisă 

Nr: 

Link-ul: 

Data publicării/ 

transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 

achiziție□ licitație electronică□ 

catalog electronic□ 

Sursa de finanțare 
Buget de stat □ 

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe □ 

Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 22 000,00 

 



 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL ”Lovis Angro” 18.12.2018 

SRL ”Dant Angro” 18.12.2018 
 

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

 

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a rezumatului 

demersului 

- 

Data transmiterii - 

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 

Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    

 

5. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

 

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 

 

Transmise operatorilor economici 

înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 

a ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ________ zile 

 

6. Până la termenul-limită (data  19.12.2018, ora__00_:__00_), au fost depuse ____2_ oferte: 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

IDNO Asociații/administratorii 

SRL ”Lovis Angro” 1007600043788 Sofrone Lilian 

SRL ”Dant Angro” 1003609001903 Ferfețchi Dmitrii 

 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de __20.12.2018_ora __10_:_00__. 

 

Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 

restituirea ofertelor 

- - - 

 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 

operatorilor 

economici 

Propunerea 

tehnică  

Propunerea                             

financiară 

DUAE Garanția 

pentru ofertă 

(după caz) 

SRL ”Lovis 

Angro” 
+ + + + 

SRL ”Dant + + + + 



Angro” 
(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 

neprezentării)  

Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 

 

8. Modalitatea de evaluare: 

 

Pentru fiecare lot        
□                            

Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               

 

Alte limitări privind numărul de loturi 

care pot fi atribuite aceluiași ofertant 

- 

Justificarea deciziei de a nu atribui 

contractul pe loturi 

- 

 

 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 

 

Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în 

cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 

multe criterii de atribuire) 

preţul cel mai scăzut                     
□                        

costul cel mai scăzut                     □                                   

cel mai bun raport calitate-preţ     □                   

cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 

10. Informația privind ofertele depuse: 
 

Nr. 

lot 
Denumirea 

lotului 

U
n

it
a
te

a
 d

e 
m

ă
su

ră
 

C
a
n

ti
ta

te
a
 

Operatori economici  

SRL 

”Lovis 

Angro” 

SRL ”Dant 

Angro” 
 

Denumirea 

OE  
Denumirea 

OE 

P
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u

n
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 f
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T
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aț
ii

 t
eh

n
ic

e 

P
re

ț 
u

n
it

ar
 f

ăr
ă 

T
V

A
 

C
o

re
sp

u
n

d
er

e 

sp
ec

if
ic

aț
ii

 t
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1 
Ouă de găină 

1/46 g dietice 
Buc. 

1800

0 0
,9

7
 

 

+ 

1
,0

8
3
3
 

  

+ 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  

 

Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 

corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 

__________________________________________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 



(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 

mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

 

Denumirea factorului de evaluare și 

ponderea fiecărui factor 
Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

 SRL ”Lovis Angro”  
 

    Ouă de găină  dietetice                                                                        20 880,00                                                                                                         
Raport calitate preț 

SRL ”Dant Angro”                                                                         Raport calitate preț 

Ouă de găină dietetice                                                                       23 400,00  

* Informația privind rezultatele licitației electronice: 

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  

Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 

Prețul fără TVA 

/noile valori 

Operatorul economic 1 - - 

Operatorul economic n - - 

Lotul n Prețul fără TVA /noile 

valori 

Prețul fără TVA 

/noile valori 

Operatorul economic 1 - - 

Operatorul economic n - - 

 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasament

ul 

Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 

Benzină Premium 95  1 SRL ”Lovis Angro” 20 880,00 

2 SRL ”Dant Angro” 23 400,00 

   

12. privind corespunderea ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului 

anormal de scăzut) cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 

și/sau 

informația 

solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului 

economic 

- - - - 
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 

documentația de atribuire: 

 

Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 

Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform 

documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 



Benzină 

Premium 95 

D
en

u
m

ir

e 

d
o
cu

m
en

t 

Form. 

F 3.3 

Form. 

F3.2 

Valoarea 

minim a 

unui 

contract 

Autori 

zația 

sanitară  

Form. 

3.4 

Certif. 

de 

înregistr. 

For. 

F 

3.2 

Form 

4.1 

Form 

4.2 

Form 

3.5 

SRL ”Lovis 

Angro”  

 + + + + + + + + + + 

Ouă de găină 

dietetice 
D

en
u
m

ir

e 

d
o
cu

m
en

t 

    

      

SRL ”Dant 

Angro” 

 + + + + + + + + + + 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

- - 

 

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 

tabel identic celui de la pct. 14. 

 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 

deciziei grupului de lucru nr. 08_ din 20.12.2018 __ s-a decis atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul 

unitar 

fără TVA 

Prețul total fără 

TVA 

Prețul total cu 

TVA 

Ouă de găină 

dietetice 
SRL ”Lovis 

Angro” 

18000 

buc.  

0,97 17 400,00 20 880,00 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ”Lovis Angro” 20.12.2018 e-mail 

SRL ”Dant Angro” 20.12.2018 e-mail 

 

Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 

grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 

 

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

 

17. 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 

18.  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

19.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax 

20. În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este egală sau mai mare decât 

21.  11 zile în cazul transmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax 



pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

22.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax 

 

 

Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 

de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 

Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

23. Contractele de achiziţie încheiate: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  

(IDNO) 

Numărul 

contractului 
Data 

contractului 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termenul 

de 

valabilitate 

a 

contractul

ui 

fără TVA cu TVA 

01. 

SRL 

”LOVIS 

ANGRO” 

    14 

26.12.2018 
0311425

00-3 
17 400,00 20 880,00 31.03.2019 

 

24. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 

încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de 

art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în 

cazul depunerii contestațiilor, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                                   Arteni Ion          

______________________________________           ____________________ 
(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

 

 



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice o

Nr. 12 Din 03.01.2019.

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Date cu privire la procedura de atribuire:

4. Operatorii economici care au depus cereri de participarc la procedura de atribuir€:

Denumire| autorittrf ii contractante IMSP SCMC 'V. lsnatenco'
Nl un. C hisiniiu

IDNO I001600 t52610
Adresa str. Crenoble 149

Numdr de telefon 079900120

Numdrde fax 12-57-66

E-mail !iqIatencoAms.nrd
Adresa de internet www,iqnatenco.md
Persoana de contact Veronica Iabanii

TiDul orocedurii de atribuire aplicatc
Tipul obiectului conlractului de
achizili€/acordului-cadru

Bunuria

Obiectul de achizitie Uleiuri gi grdsimi animale sau vegetale

Cod CPV 15421000-5

Expunerea notivului/temeiului privind
alegerii proccdurii de 

^tribuirc 
(in cazul

aplicdrii altor proceduri decdl licitalia deschisd
gu ccrerca olcrtelor de prelurit
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
proceclwii cle a bu;rcI

Ni2ioo1712
Link+rl:
httos://achizitii.md/ro/oublic/tender/21 00 I 7 l2

Data $i ora deschiderii oferlelor Data: 10.12.20i8 I Ora: confom STA RiAP
Nutr DaD

Data:
Link-ull

.Anunl de participare publicatin BAP/
Invitatia de pafticipare transmisA

Nf:21001712

l-ink-ul:
lrfl 05r /achi/irii.md fo Dublic lender/2 | 001 - I 2

Dala publicirii/
transmiterii:20.1 1.201 8

Tehnici $i instrumcnte spccifice de atribuire Nun acord-cadruB sistem dinamic de
achizitietr licitalie electronicac catalog
electrcnrcD

Surua de finan(are Buget CNAM o

Y^lo rel estim tA (ei, JArii TI/A) 2t 529,00

Denumirea operatorilor economici Date deDunerii cererii de DarticioarG
Lo!is-Anero SRL Confonn SIA RSAP

Basuette SRL CoDionn SIA RSAP



Data solicitdrii clarifi cirilor
Denumirea operalorului €conomic
Dxpunerea succintl a rezumatului
flemersutul
Data transmtterii
Rispunsul la demers Expunerea succiniA a rbspunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nutr Dao

Clarifi ciri privind documentatia de atribuire:
(Se va conpletd in cazul in care au.fost solicitate clarficdri)

6. Modificiri oper-ale in documcnralia dc alribuirc:
ta cotlpleta it1 cctz l in earc au lbst oDerarc

Rezrmatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
intormare /upd cazl

Indicati su|sa utilizata tidata publicAfii:

Transmise operatorilor economici inregistrati Datai

TermenJimitd de depunere $i deschidere a
ofedelor prelungit

Nutr
Da c Cu zile

7. P6ni Ia termenul-limiti (data 19,12.2018 ora conlorm SIA RSAP), au fost depuse 2
oferte:
Denumirea operatorilor IDNO Asocia{iiladminist}atorii

Lovis-Ansro SRL 1007600043788 Sofrone Lilian
Baguette SRL t0 t4600037741 CebotariValentin

Deschiderea oleftelor a avut loc la data de 19.12.2018 ora Conforn SIA RSAP.

Ofcfte ntalzrate
rumire,r operatorilor

economici
Dita, ora prezentirii Notificiri privind

rcstituirca ofert€lor

8. Documentcle ce constituie ofcrta:

(lnfarnaliapririnddocunlenteleprezentoteset,aconsennaprin.,,+ i1cazul prezentdrii, ,,-" in cazul
nepre2enlalrii)

Constatiri/Comentarii (dupd caz) :

Modalitatea de €valuarc:PE LOT9.

Denumirea
operatorilor

' economici

Propun€rea
tehnici

Propunerea
financiard

DUAE Garan(ia
p€ntru ofertri

Lovis-Anpro SRL + + +
Baeuette SRL + +

Pentru fiecare lot
tr

Penlru mai muhe loluricumulate o PeDtru toate loturile a

Alte liniter
pot fi atribu

privind numarul de loturi care
te accluiasi ofertant

Justificarea deciziei de a nu atribui conlractul
pe loturi

10. C teriul de atribuire a



de atibuire)

prelul cel mai scazut D

11. Informatia Drivind ofertele d

(lnfontlalio prir,ind corespundercd OE cu specilcaliile tehnice se w inclica prin: ,,+ ' in cazul
coresp nderii $i pritl ,,- in cazul necorespmderii)

Constattrri/Comentarii (se completeazi in cazulin care specificaliile tehnice ale unui OI: nrl
corcspund cetinlelor stabilite i documentalia de atribuire, cu expunerea neconJormitdlii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:

(Se ra completa tabelul de maijos pentru lotwile care au.fost atribuite in baza criteriilor: cel
' b 4 raport calitate-prel rau cel moi bun roport calitatc-cos0

ormatra Drtvlno olerle usei

Nr.
lot

Denumirea lotului

I

Operatori economici

Lovis-
Angro
SRI,

Baguette
SRL

Denumirea Denumirea
OE

l)endmirea
oI

F
Ea

a

a3

?

'a

g g

I
Ulei de floarea

soarelui
amb 250

ltate-Dfet sau cel mal t cautate-cos

Denumirea factorului de evaluare gi
ponderea fiecSrui factor Valoarea din olertd Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se ra indicd pul'ctajul

Facrorul I

Factoruln

Denumirea lotului
(se ra indica punctajul

Factorul I
Factoruln

* Inlorma[ia privind rezultatelc licitati€i clcctronicel
ro complcta tabclul de nai ior ln c.rzul ,rpli(iri; li, ihttiai clcctronice
Denumirea oDerstorului economic Runda I Runda n

Lotul I Prerul fdrd TVA/noile Pretul flri TyA /noile



valori valori
Operatorul economic I
Operatorul econontic n

Lotul n Pre{ul firi TVA /noile
yalori

Preful firi TVA /noite
valori

Operatoruleconorn cl
Operaloruleconom

menlul olerlclor in urma anlicirii crileriilor de atrihuire
Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatonrlui Prelul ofertei tEri

TVA/Punctaiul acumulat
Lotul I

2

Lotuln I
2
rl

12 Chsa of

13. Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor
ofertei gi/sau opcratorului economic (inclusiv iustificarca

datc privind corespunderea
pre(ului anormrl de sclzut)

14. Corespunderca operatorului economic
documcntalia dc atribuir€:
Dara solicirbrii documenrelor contlrmarive:

hizitie Dub

clasat pe primul loc cu cerintele stabilit( in

Conlbrm SIA RSAP
Data

1S. Oferta ntrt resDrn cscal,licati:
Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalilicArii

i/d

16.

Not.* In cazul tn care oferta operator lui econontic clasat pe prin lloc ,u o corespuns cu
cerinlele slahilite in documenlalia de atribuire, grupul de lucru |a completa corespunzaitor n
label identic celui de la pct. ll.
In urma examiniri qi evalu;rii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza
deciziei grupului dc lucru nr, 12 din 24.12,2018 s-a decis atribuirea contracturui de

cerintelor stabilite in documcntatia dc atribuire s-a solicitnt:
Operatorul economic Documenlul

9VSaU
informa{ia
solicitatd

Data transmiterii Rispunsul operatorului ec0nomic

i documentel or confirmat ve: Confomr SIA TSAP
Denumirea operatorului

economic
Se indici docunlent€le confirmative privind seleclia gi calificarea OE conforrn
_ do"omentatiei dc atribuire (inclusi.r DL|AE)

Lovia Angro SRL

EE] a! ":!
!

5€
e

33

aE
3,

Operatorul economic + + + + + + +

achrzrtre publici/acordului-cadru:
Denumirea lotului Operatorul

desemnat
cestigitor

Cantitatea Pre(ul
unitar 18.5

TVA

Pretul total firi
TVA

Pretul total cu
TV,{.

Ulei de floarea
soatelur

Lovis-Angfo
SRL

250 amb 79,81 r9 9s8.ll 2l q50,00



lT.Informar

18. Grurrul de I

idilo

Noti* Informarco operalorilor econonici inplicali in procedura.le atribuire desprc (jeciziile
grupului 

.de 
lucru penh,u achizigii se realizeaz.i in conjbnlitate cu preyeclerile afi. j t at ,Legiin/. I3I din 3 iulie 2015 pri.,,ind achiziliile publice.

Noti* Calct alea ter.nnaii pu*n@, a,:i:::",": !::!,:pr,:, :," *",i"1'.d:,: :onfornitate cu pte|ederite TrrLuLLr rV capit,otut| (Calcularea Termenutui) at CoduluiCivit,;i inplicit, art.26t (l),26i (i;165

rllor ec( nomrcr dcsDre deciziile srrnrrlrri rle
Dcnumirea operatorului

economic
Modalitatca de transmit€re

Lovis Angfo SRL 26.12.2018

ik NAPr-,"t1Baguene qRL 26.12.20ll\

e lucru a respecfat termenul de ast€ fare nenfrn in.haia'
In caluJ In crre vatoJrca eslitn a d conlrrclulUt
este mai micl decet pragurile previzute h aft. 2
alir. (3) al Legii nr. t3t din 3 iulie 2015 privind
achizi!iile publice

! o /ile ii c,zu1 Lran,'., iLe.iiioiiii;filrin
mijloace electfonice $i/sau lax

h cazul in carc valoarea estimali a contrasrulul
esle egali sau m:ri mare decat pragurile
previzute la art.2 alin. (3) al Lesii nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliilc publice

)\ Contractele d chizi inch

26. Anularea procedurii de achizific publici:

in temeiui art. 71 alin. _ lit_.
Argumentare:

!::. ^1,^::":: :t:t:. 
.t: .:an,i, stupu.t .te tu u dectarri ci ten enul de qrteptqre pe trurnclerefea contrictului,/cohlrlctelot indicate a Jlost respecl (exceptlind calu le privrilute

.le a , 32 alin. (3) at Legii nt. l3 j dit, 3 iutie 2btS priiinl a"t,iziriit" pu,ti"i 1, precum Si cain cazul depunerii conteslaliilor, qceastea aufost exaninate si sit'rtniii".-'
,:,:_lu!"!.,o dnre:lc..sce_nd, grupul de lucru penttu achizi(ii cotiirmd corectituli ea(IesJqturo.nt prccedurii le ochizilie, fapt penttu carc poo d rispundere conformprerederilot legole in ,igoare.

eoea e eratc

,,. ,,
':i 

. Dara.
contractului.'

l: ,,',...,'',l.tr.

Cod
CPV firl TVA

LOVIS
ANGRO

SRL

1007600041r88

MD-2019-
0 r -03-

000107-l-
1t/01/19

03.01.2019 r!21000-5 19958.33 23q50,00 30.46.2019

fNume. Prenume)



DARIA DE S[A]\IA
us arrroutre a contractuhri de achizilii pnblicc a

Nr._!!Din 93.01.20L9.
l. Date cu privire la autoritafea contracrantai

4' opcratorii economici care au depus cereri de participarc ra procedura de atribuire:

9larific6ri privind docunenratia de arribuire:tre ro.antpt\'ta in , azul in caf. au tusr solicttuk tt.rriJi.dt.i

ud,( (u pnvtrc ta procedura dc alribuirei

J /achlzitii]nd/ blic^endet2 i001668

D€numirea o rilor economici Data depuneriiiiriiaeAmager-ConrSRL
qgt&Iln SIA RJAP-Slarena-LLr,, SII
Conform StA RSAP



!4Jqlq&,li.irctartfi .d"tr""-.-_-

grrls";*",",*=_-ffioir"-

Dara transmlidil
r(Aspunsul la demers

unerea succinta a ra$iiJiii

8s!r314!o,'ftdtfi
Plbti"rrcirlBip/r-l"tr";i jt"*"t".d"__- tnai.ati rursa L,rilizara :idaG publicarii

r".'"'',ri'ni"e 
Ea"pu n"* siddffiuofertelor prelungit '

Dao cu=' 

-zile
7,

6.

\:i:i:1::::: :,^ rrocumenraria de srribuirc:
4!i!!g?LL!are au foit

termenul-linliti (data 19.I2.20i8, ora confornt SIA RSAP), ,u fosr depuse 2

Deschiderea ofertelor a avlrt loc la data de 19.12.2019 ora confom SIA RSAP.
Oferte intAziate (dupd caz);

8. 
rDocJmcntele ce constifuic ofcrla

cansemndprin,, ,,+

Pini la
ofertei

neprezentdrii)
Constatirvcomenta rii (dupd caz):

:!l4+!!!lr!!eqq!]1!!3re:pE|,or

in . ozut prezenjili.

Denumirea opiftf,l;1f,!
Asocialii/adrninistratorii

r0016001040Gqb$!ra-r;fRa
1002600003240

Curdova Lidia

uenumrrea operatorilor Datr, o.a p*runti"ii- Notificnri privind
rcstituirea ofertelor

Denumirei
operatorilor

Propunerea-
tehnicd

Propunerea
financiarE

;-

e se vo canrPnlhn n

DUAE

_ lSttpd caz)
n,Iatser_L omSKL
S la r ena- L r.,i-F i_ +

n totntat 1a prN i nd ducu n,ewcli pireni

Pentru fieca relii Pen t.u ma i m u lEliriiicu-niGiJl
Pentru roate loiiilii

i.lili:llffr*m**r*-,"
Ju.rifi.u'.n a.";ri.,--E u *lGbui _rr*iu

10. Criteriul de atribuire aplicat:



ll.Informa rivipd ofertcle de

(Inlontnia privihd Loresrundetua OE cu s1cur, tpundp;ii )i prin - ' t;i,)r",i.'ii,i,l!::!iite tPhni. e ,, v,) it ii a rin. in cLtzu/

Constatiri/Comenta rii (s e conq:tle t eaz
corespund cerinlelor stqtitite in aocu*:.-i!,cazul 

in t,are sPeci/iLa!11!c tuhnice ale unui oE nun ro ! t d de .t I r i b u i rc. c u cx ptt ne rea necL) n\ormitdlii)

Valoarea dio oferti
Denumirea operatorului economio

Denumirea lotului
6e va indica punctajui

Facto4tln

Denumirea lotuhri

Factorul 1

Factonrl n

)ollformafia 
privind rczultatele licita(iei elcctronice:

1.,,,r : ----j- rr\
- Runda I
I,retul lArd TVA/noite

valori

Ru:rda n
Preful fdrl TVA /noiii
_ valori

3



efatoftlJ eco,romTl
operaroru jiconorn jcrr-

Pre{ul fere iE;noih-_- Prclut nra iB Zno;teoperaroruleiirroiic-
lecononriii

lZ${!9l19LQb49!91 in urma a licirii qriter.iilor de atribuire

13. Pentru
olertei -elutidarca 

unor neclarirdli sau confirnrarco

:j:1":,1:"i-,T."1,' """;;;j""i;"r",lTl1ffiJl;' j;r,,llivin^d- corespunc,erea

15. Ofertan descllifica

NotA" in c,eu/ in car< o/crra ot tt.atarLt,rj
ceria,lcl,e '@bitite t, d;r,;,r;,;i;; ;;:,ttt 

ui ?conunic ct"\at rc prinut toc nu o corcspuns cu
I.abcl iale,tictctt,i .1. lapr. lq. -' "trtDutre Rtupul dclLt,n,vaconqlcr,tturt:punzarortn

l,:--."..'\lqP|l'11'1.."91\Jl.6nzulu|u|ro. rr urma examiniri $i e!alu:irii ofl
uerrzrer gruputui de tucru nr. , i"i;l:t,ur"?it"^li"ldrul proceduri de arribuire, in baza
achizilie n,, hf i.6 /., ^^-.-.,- . 

..... ,, \,tr .+.tz.zutd s_a dccis alrihriF""

Clasnnrentul llenumirea operat,rrutui
ecorromic

Prelut ofrrtei ti;
TVA,?rnct4iul acumular

Cerlntelnr efahili] Ju\ltDcarc a prctului anorrnal d; scdzut)ururnentatrn de arrih,,i16 " ^ -_,:
Documentul

ti/sau
informa{ia
solicitati

i-: i.urr!rta
unra transmiterii Re. p u n" u I op-iio"u I u ii*orni"

1,1, Cores

D"ou-i.ua oiiito"Jii
economic

S" ;nai",i do"urninr"t" *,, nirnriiitrlnJ
I (onrorm documentaliei de airiburreil""",f,i'rUFo"-PeSte congelat

D 
"n 

u r i,"^ o p. o-r o-iiiEiffi n-i. Moti'ut res ni i giiiifieiitii ci,il

acllzitie DUbl;.i/,.^.n,.1 !tribuirea

J 
Denumirea Iotului

I

-:-
refte congelat

Op€ratorul
economic
desemnaf
cA$tigiitor

amagcr-Corn
SRt,

Cantitaa; Pretul
unitar liri

TVA

Pretut totat fdri
TVA

59 615,60

Pre(ul t'otat c-
TVA

7 t 60J,00
i930 30,92

17. In ormarea operatorilor economici despre deciziilc grupului de lucru pentru achizitii:



l!j),,,':9:,',:::,1 ?r::atori.tor.. cononttL.i tnpt icat i in rryccJarct Jc dtrih, i,"6-.,qv,,tut,u( tuct.u p\ntttt a,hizilii se untt""'.n j.')^-i^..Lj.'uuat ac dtrtbuire derpre ia1;2;,1"nr' tJt Jin 3 iutie 20t: rr:,lii'iii,,,,ilr'iiii,.in conrorntirar' ,,, pr",,)",11, n,, Jt ul t.esii

18. cru ul de lucru a res rat termenul de a g{U!Q!9re 994q+tutui oe:
tn ca/ul in care;t;;;:i#t'
:i: :11,-Tl* *";, p.,e,,i;'0.!""i;:Ji:":ll' lctin ,lr ar Le, ii 

",. i.riT;,,''r il,i.'"'',1'1"" "" ,
achizitiile publ-he zu | ) prrr Ind

[-]/,rd-.'---- ('

--,,i^..,l..,,"..,iulr,an.mireriicomunicdriiprin_-
-l]]g!AnE!qo n rc e si^au fax

::,^cal:r]^llcarc"atoa,ea;r,.;ra;Gr'rr_-"cr,t,nsJrq cgatR slu mAi mare .1".;r ^,nrer)/,,,- r.. ^-, 1 '. ^,._.. "\.aL p,agur,,e

l;:1;'l: l" "1, : "ti''.,r,,r L"e'l ,,,. r5'i?j;,"j,",,E zu rJ p|1\ rd achiziljile publice

26. A nu la rca 
.Irocedu rii dc achizilic pubtici:

In rcmeiul arr. 7I alin, lir
Argumentare:

';';,"r::::'::,,!:::;,,i",,i:;:;;:"f:;!ii;!:-t,,cn, techrd ci lefmenut de oycprafe pentfu

!::::.:',r,,.,i;;i;;;it",:,';";;;;;:';::,ii:{i!ii:i;,:l::,:;;;i:;,,1,;:ii,,i;"f;;;j;:;t, cozut depuherii cotrlesmtiilor, ocensao oulort 
"*o 

rrinnr".1i.ri-t,,,,;;:;;;:,, "
Prin--prezertra dnre de seohri, gruD,

fn:t:i[:li:'iih'"i,!";i,iilti|.';"ii";:",x::''i,::";::',,;'W:,,;:::"':::;:::,



aa 0rltatea contractantii
Denumirea autorit6tii ccrt"*ta"t" IMSP SCMC "V. lgnatenco"
Localitate ryllt Chirinau
IDNO r001600152640

str. Gfenoble 149
Numir de tel€fon 019900t20
Numir de fax 12-5-/ -66
E-mail vignatenco@ms.nrd
Adresa d€ internet \r,ww.ignatenco.md
Persoana de contact Veronica Iabanii

DAREA DE SEAI{A
de atlibuire a contractului de achizitii publice tr

Nr._]4 Din 01.01.201r) .

l. Date cu priyire la autorita

3. Date cu privire la proc€dura de afribui

4. ODeratorii economicieratorrr economtct ca19 au depus ccrcri dc particiDare la Drocedura de atriburrc:
Denumirea operarorilor econonrici Data depunerii cererii dc particinaii

Prim Mol SRL Conform SiA RSAP

I a .a tpleht in (dzul in , a\ au to,! ,ali, ttat. L.

iata solicitirii clnrifi clrilor
Derumireloperntorului economh
Expunerea succinti I r€zunratului
demersului

r( ra proceoura oe atrlbutr9
Tipul plocedurii de atribrl.e ,rrlt"rt; Licitalie deschisdTipul obiectului contractulua de
:rchizitie/4cordului-€adnl

Bunuri o

Obiectul de nchizitie Laprc 2.5Yo
Cod CPV l55 r r000-l
Expuner€a motivului/temeiului Dridnd
alegerii procedurii de atribaie (ii cazul
aplicdtii ahor prcceduri decd licitalia deschisd
sau cerefea afertelar de pretufi)
Nr, procedu i de atribuire (inclisi) lini-i
pracedrrii de atribuire)

Nr:21001679
Link-ul:
https://achizitii.ndho/public/tender/2 I 00 1 679

Data $i om deschiderii ofert€lor Data:23.12.2018 ORA conlorm SIA
RSAP

Anun{ de inten{ie publicat i n.tp Nua

Anunt de participtre publicat in BAI'/
Invitalia de parlicipare hensmis6

Nr ?100r679

Link-ull
https://achizitii.md/ro/public/tender2 I 00 I 679
Data publicarii/
transmiterii: 19. 12.201 8

Tehnici Si instrrmenrc sp,..cifice de alribuire N LItr

Sursa de finrntare

Buget CNAM tr

VafoareA estimati {/e i.Idrd fYA) r28 990,00

5. Clarificiri privind documentatia de atribuirei
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8. Documentele ce constituie ofcrtal
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economici
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DUAE Garanfia
pentru oferti

Inlomlatia Drivind dot:

Constatlri/Comenta rii (dupd ca):
Modalitatea de evaluo"",ne lot

Pentm mai multe l,rtur[ufiGG-i Pentru toate loturiJe o
Ahe Ii'nirari privind numarulde J;rri care
pot ltatftbutte aceluia:i ofenant
Jusrificarea decrzieidei rilGI ulioiraiu I

10. Critedul de atribuire a licat:

Nr. lDenumirea lfit dge
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co4,o'nita'e cu rracrcrtt, u,t 3t ot t,gii

ce nfclor riahilif :. l,:,:j":,' Jusrrlrcarea prerului anot[r!p!!r!s-a \oricirar: rmal de scdzur)uxtcflaa
Documentul

$i/sau
informafia

_solicitatl

uaE rmnsmiterii 1 n;"punsrrt opJatoir,tui econornic-

l

---- )14. c

Denurnirea opeiro-iiiii

Lapte 2,5 %

o3
Prim Mot SRI
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DAREA DE SEAMA
de anulare a procedurii

Nr.- M D-l 54289 1 I 51 543/0 0 I din 22.11.2018

Date cu privire Ia autoritatea contractantl:

Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

Pinr la termenul-limitr (data 09.12.2018, oral5:42), au fost depuse I oferte:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia(ii/administratorii

ooVictiana" SRL 1005600018410 Papanaga Vladislav

Desclriderea ofeftelor a avut loc la data de 10.12.2018 ora 10:00.
Oferte inldrziate (dupii caz);

Denumirea autoritifii contractante Administratia National6 a Penitenciarelor
Localitate Mun. ChiEiniu
IDNO 100660r001012
Adresa Str, N. Titulescu, 35
Numir de telefon 022-409-115
NumIr de fax 022-409-709
E-mail anp@anp.gov.md
Adresa de internet http:llanp,gov.md/
Persoana de contact Sergiu Postolachi

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licita{ie publicii
Tipul obiectului contractului de achizitie Bunuri
Obiectul de achizitie Inlegistrator poltlbil, de irrlorntatii audro si video
Cod CPV 32300000-6
Nr. procedurii de atribuire (inclusitt link-ul
proceduri i de atribuire)

Nr: MD-1542891851543
Li nk-ul : ach iziti i. md/ro/publ iclte nder 12100 I 83 8

Data pi ora deschiderii ofertelor Data: 09. l2.l 8 I Ora: 15:42
Anunf de inten{ie publicat in BAP

Data:22.11.18
Tehnici ;i instrumente specifice de atribuire Nu
Sursa de finan{are

Buget de stat
Valoarea estimati (ei, Jiird TVA) 2000000,00

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezent[rii Notificiri privind
restituirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Formularul
Ofertei

Specifica{ii
de pre{

Specifica{ii
tehnice

DUAE Dovada
inregistrlrii

Garanfia pentru
ofertl

(dupa caz)

Victiana SRL + + + + + +

1



(lnforma;ia privind documentele prezentate se vq consentna prin; ,, t " i.n cazul prezentdrii, ,, - " in cazul
neprezentdrii)

Modalitatea de evaluare: Pentru fiecare lot
Criteriul de atribuire aplicat: pre{ul cel mai scizut

Ofertanf ii respinqi/descalifi caf i:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de Iucru pentru achizifii:

Anularea procedurii de achizifie publici:
In temeiul art.7l alin. (1) lit (c).

Argumentare: niciunul dintre ofertanfi nu a intrunit condifiile de calificare prevlzute in
documentatia de atribuire.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepthnd cazurile prevdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Si cd
tn cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost examinate qi solu(ionate,

Prin prezenta clare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudineu
desfdsurdrii procedurii de achixilie, fapt pentru cflre poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Prenurne)

Denumirea operatorului
economici

Motivul respingerii/descalifi cdrii

o'Victianao'SRL Oferta propusd nu corespunde pentru 3 parametri: posibilitatea de a alege
urm6toarele regimuri de inregistrare video - 848x480, 1280x720,1920x1080,
2304x1296 pixeli; funcfionarea in intervalul de temperaturi de la -20 oC pind
+60'C; greutatea nu mai mult de 10Q gr (fdr6 elemonte de fixare)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Victiana" SRL 26.12.2018 e-mail

f\.r-i ;..r',\

& 7.\ \j./ --'i
.:r/1 .i..,:t'Z

)

L.S.

2
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Model-tip 

 

DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

de încheiere a acordului-cadru                             □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    x 

 

Nr.2 Din 28.12.2018 .    

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ciuciulea,raionul Glodeni 

Localitate Ciuciulea 

IDNO 1007601002463 

Adresa Satul Ciuciulea,raionul Glodeni 

Număr de telefon 0249-79-238 

Număr de fax 0249-79-238 

E-mail calistru@mail.ru 

Adresa de internet  

Persoana de contact Calistru Ilie 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate  

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii x  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție 
Lucrăr de Reparații a depozitului pentru 

combustibil la Grădinița  nr.1 din s.Ciuciulea,r-

nul Glodeni. 
 

Cod CPV 45400000-1 
 

Expunerea motivului/temeiului 

privind alegerii procedurii de 

atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă sau 

cererea ofertelor de prețuri) 

 

Nr. procedurii de atribuire (inclusiv 

link-ul procedurii de atribuire) 

 Nr: 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21000986/lot/10473276 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:28.12.2018 Ora:11.00 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 

Nu □   

 

Da □    

Data: 

Link-ul: 

Anunț de participare publicat în 

BAP/ 

Invitația de participare transmisă 

Nr: 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21000986 

Data publicării/03.12.2018 

transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de achiziție□ 

licitație electronică□ catalog electronic□ 

Sursa de finanțare 
Buget de stat x 

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 
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Surse externe □ 

Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 149 623,23  

 
 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL Danigasing 12.12.2018 

 

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

 

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a rezumatului 

demersului 

 

Data transmiterii  

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 

Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    

 

5. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

 

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 

 

Transmise operatorilor economici înregistrați  Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit 

Nu □  

Da □    Cu ________ zile 

 

6. Până la termenul-limită (data 17 decembrie 2018, ora 15:00), au fost depuse  una oferte: 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

IDNO Asociații/administratorii 

SRL Danigasing 1018602000187 Sinjer Olga 

 

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de  28 decembrie 2018 ora 11:00. 

 

Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 

economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 

restituirea ofertelor 

   

 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 

operatorilor 

economici 

Propunerea 

tehnică  

Propunerea                             

financiară 

DUAE Garanția 

pentru ofertă 

(după caz) 

SRL Danigasing + + + + 

(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 

neprezentării)  

Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________ 

 

8. Modalitatea de evaluare: 
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Pentru fiecare lot        □                            Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               

 

Alte limitări privind numărul de loturi care 

pot fi atribuite aceluiași ofertant 

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 

pe loturi 

 

 

 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 

 

Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul 

în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii 

de atribuire) 

preţul cel mai scăzut                     x                        

costul cel mai scăzut                     □                                   

cel mai bun raport calitate-preţ     □                   

cel mai bun raport calitate-cost     □               

 

 

10. Informația privind ofertele depuse: 
 

Nr. 

lot 
Denumirea lotului 
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 d
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 f
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 f
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o
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u
n
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e 
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aț
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n
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 f
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aț
ii

 t
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1 Denumire lot 
pro

iect 
1 1

2
5

 
5

5
3

,7
4
 

 

+ 

  

 

 

 

 

 

  

 
  

 

n Denumire lot   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  

 

Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 

corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 

__________________________________________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 

mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  
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Denumirea factorului de evaluare și 

ponderea fiecărui factor 
Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 

total per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n  
 

Denumirea lotului 
(se va indica punctajul 

total per lot) 

Factorul 1  
 

Factorul n 
  

 

* Informația privind rezultatele licitației electronice: 

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  

Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 

Prețul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 

valori 

Prețul fără TVA /noile 

valori 

Operatorul economic 1   

Operatorul economic n   

 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 

Lotul 1 1   

2   

n   

Lotul n 1   

2   

n   

 

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

ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 

cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul economic Documentul 

și/sau 

informația 

solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

    
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 

documentația de atribuire: 

 

Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 

Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 

 

Denumirea operatorului Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 
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economic conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

Lotul 1 

D
en

u
m

ir
e 

d
o

cu
m

en
t           

Operatorul economic             

Lotul n 

D
en

u
m

ir
e 

d
o

cu
m

en
t 

          

Operatorul economic             

 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

  

 

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 

tabel identic celui de la pct. 14. 

 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 

deciziei grupului de lucru nr.  din __________ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 

economic 

desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul 

unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 

TVA 

Prețul total cu 

TVA 

      

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

 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Danigasing 02.01.2019 Poștă 

 

Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 

grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 

 

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

 
18. În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

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

achizițiile publice 

19.  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

21. În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 

iulie 2015 privind achizițiile publice 

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 
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Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a 

termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 

I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 

 

 

 
 

24. Contractele de achiziţie încheiate: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

operatorului  

economic,  

(IDNO) 

Numărul 

contractului 
Data 

contractului 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termenul 

de 

valabilitate 

a 

contractul

ui 

fără TVA cu TVA 

        

 

25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

 

În temeiul art. 67 alin.1, Legea 181 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale  din 

25.07.2014. 

Argumentare:  Banii din Bugetul de Stat nu pot fi transferați 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 

încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute 

de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că 

în cazul depunerii contestațiilor, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

                                   Calistru Ilie                                    ____________________ 
(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

 

L.Ș. 



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

Nr. 09 Din 26.12.2018.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr. 1
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600152673
Adresa Str. Melestiu,20
Număr de telefon 022 35 47 90
Număr de fax 022 35 47 90
E-mail natalia morari@inbox.ru
Adresa de internet www.scml@ms.md
Persoana de contact Morari Natalia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul de achiziţie Produse alimentare
Cod CPV 15100000-9
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:21002130
Link-ul:MD-l 543406458475

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 20.12.2018 Ora: 11.00
Anunţ de intenţie publicat în BAP Nu □ Da □ 

Data: 
Link-ul:

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr:
Link-ul:
Data publicării/ 
transmiterii:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

N u d acord-cadruD sistem dinamic de 
achiziţiei licitaţie electronicăa
catalog electronica

Sursa de finanţare Buget de stat □ 
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: [indicaţi]

Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 623 000,00

mailto:morari@inbox.ru
mailto:ww.scml@ms.md


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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
ÎI ’’Gemenii Sîrbu” 18.12.2018
SC ’’Villa Prodotti” SRL 16.12.2018
SRL ’’Slavena Lux” 11.12.2018
SRL ’’Amager Com” 16.12.2018
SRL ’’Adrika ” 15.12.2018

4. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fo s t  solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a rezumatului 
demersului

-

Data transmiterii -

Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului:
Contestarea documentaţiei de atribuire Nud Dan

5. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fo s t  operate modificări)

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

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării:

Transmise operatorilor economici 
înregistraţi

Data:

Termen-limită de depunere şi deschidere 
a ofertelor prelungit

Nu □
Da □ Cu zile

6. Până la termenul-limită (data 19.12.2018, ora__02_:__00_), au fost depuse____ 5_ oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/administratorii

ÎI ’’Gemenii Sîrbu” 1004600032088 Sîrbu Gheorghe
SC ’’Villa Prodotti” SRL 1016600007719 Agrici Alexei
SRL ’’Slavena Lux” 1002600003240 Smirnov Alexandru
SRL ’’Amager Com” 1003600104096 AjderIon
SRL ’’Adrika ” 1014600026086 Molea Igor

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de_20.12.2018_ora__11 : 00

Oferte întârziate (după  caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor

- - -

7. Documentele ce constituie oferta:



Denumirea
operatorilor

economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAE Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
ÎI ’’Gemenii 
Sîrbu”

+ + + +

SC ” Villa 
Prodotti” SRL

+ + + +

SRL ’’Slavena 
Lux”

+ + • + +

SRL ’’Amager 
Corn”

+ + + +

SRL ’’Adrika” + + + +
(Informaţia priv ind  documentele prezentate se va consemna prin: „ + ” în cazul prezentării, „ - ” în cazul 
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________

8. Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot
□

Pentru mai multe loturi cumulate □ Pentru toate loturile □

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

-

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

10. Informaţia privind ofertele depuse:

Nr. Denumirea
Iot lotului
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33
53
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«QJ

a
V

Operatori economici
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1 Peşte congelat 
f/c Hec kg 4000 0,

97

+ 1,
08

33

+ 30
,9

3

+ 31
,0

0

2

Came de vită cu 
os, categoria I 
(1/2 din bovină) 
refrigerată

kg 4800 49
,5

0

+

3

Salam
’’Molocnîi”
calitate
superioară,
membrană
artificială

kg 600 51
,0

0

+

4 Pui refrigeraţi cu 
fierbere rapidă kg 5300 26

,9
8

+

(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:
(Se va completa tabelul de mai jo s  pentru loturile care au fo s t 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

ÎI ” Gemenii Sîrbu”

Came de vită cu os, categoria I (1/2 din bovină) 
refrigerată

285 120 ,00 Raport calitate preţ

SRL "Slavena Lux”

Peşte congelat f/c Hec 148 440,00 Raport calitate preţ

SC ’’Villa Prodotti” SRL

Salam ’’Molocnîii” calitate superioară 36 720,00 Raport calitate preţ

SRL ’’Adrika ”

Pui refrigeraţi cu fierbere rapidă cat I 171 614,00 Raport calitate preţ

SRL ’’Amager Com”

Peşte ’’Merluciu congelat f/c ” 148 800,00 Raport calitate preţ



Pui refrigeraţi cu fierbere rapidă cat. I 173 575 ,00 Raport calitate preţ

* Informaţia privind rezultatele licitaţiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitaţiei electronice)

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

valori
Preţul fără TVA 

/noile valori
Operatorul economic 1 - -

Operatorul economic n - -

Lotul n Preţul fără TVA /noile 
valori

Preţul fără TVA 
/noile valori

Operatorul economic 1 - -

Operatorul economic n - -

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasament
ul

Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat

Pui refrigeraţi cu fierbere 
rapidă

1 SRL ’’Adrika” 26,98
2 SRL ’’Amager - Corn” 27,98

Peşte congelat Hec f/c 1 SRL ’’Slavena Lux ” 30,93
2 SRL ’’Amager Corn” 31,00

Salam ’’Molocnîi” calitate 
superioară

1 SC ’’Villa Prodotti” SRL 51,00

Came de vită cu os 
categoria I (1/2 din bovină) 
refrigerată

1 ÎI ’’Gemenii Sîrbu” 49,50

12. 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:__________________________________/  : ’
Data prezentării documentelor confirmative:______________________________________

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

economic
Carne de vită cu Form. Form. Valoarea Autori Form. Certif. For. Form Form Form
os categoria I 
(1/2 din bovină) 
refrigerată D

en
um

i F 3.3 F3.2 minim a 
unui 

contract

zaţia
sanitară

3.4 de
înregistr.

F
3.2

4.1 4.2 3.5



II  ”  Gemenii 
Sîrbu”

+ + + + + + + + + +

Salam ’’Molcnîi 
” calitate 
superioară

D
en

um
ir

SC ”Villa 
Prodotti” SRL

+ + + + + + -1- + + +

Pui refigeraţi cu 
fierbere rapidă 
categoria I

\i ■ - ; ţ

SRL ’’Adrika ” + + + + + + + + + + +

SRL ’’Amager 
Corn”

+ + + + + + + + + + +

Peşte congelat 
Hec f/c
SRL ’’Amager 
Com”

+ + + + + + + + + + +

SRL ’’Slavena 
Lux”

+ + + + + + + + + + +

14. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descaliflcării
- -

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 la pct. 14.

15. în urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza
deciziei grupului de lucru nr. 08_ din 20.12.2018 __s-a decis atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
câştigător

Cantitatea Preţul 
unitar 

fără TVA

Preţul total fără 
TVA

Preţul total cu 
TVA

Peşte congelat f/c 
Hec

SRL ’’Slavena 
Lux”

4000 kg 30,93 123 700,00 148 440,00

Came de vită cu os, 
categoria 1(1/2 din 
bovină) refrigerată

A

II ’’Gemenii 
Sîrbu”

4800 kg 49,50 237 600,00 285 120,00

Salam ’’Molocnîi” 
calitate superioară

SC ’’Villa 
Prodotti” 
SRL

600 kg 51,00 30 600,00 36 720,00

Pui refrigeraţi cu 
categoria I fierbere 
rapidă

SRL ’’Adrika
55

5300 kg 26,98 142 994,00 171614,00

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

■l‘ î 
•i



Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ’’Lovis Angro” 20.12.2018 e-mail
SRL ”Dant Angro” 20.12.2018 e-mail

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.

16. Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:

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

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

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

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

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.

23. Contractele de achiziţie încheiate:

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Numărul
contractului

Data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termenu

fără TVA cu TVA

valabilita
a

contracti
ui

01.
SRL
’’ADRIKA”

15 28.12.2018 1511213
0-6 142 994,00 171 614,00 30.06.2019

02.
SRL
’’SLAVEN 
A LUX”

16
28.12.2018 1511960

0-1 123 700,00 148 440,00 30.06.2019

03.
SC ”VILLA 
PRODOTTI 
” SRL

17
28.12.2018 1513112

0-2 30 600,00 36 720,00 30.06.2019



i i . ?

ÎI 18 1511110
0-104. ’’GEMENII

SÎRBU”
28.12.2019 237 600,00 285 120,00 30:06.2019

24. Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: _______________________

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:
Arteni Ion

(Nume, Prenume)


