
DAREA DE SEAMĂ
V de atribuire a contractului de achiziţii publice □

Nr. MD-2018-11-02-000077-1/001 Din 15.11.2018

V Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante 1MSP Spitalul Raional Drochia„Nicolae 
Testern iţanu”

Localitate or. Drochia
IDNO 1003607150139
Adresa or. Drochia bul. Nicolae Testemiţanu 2/3
Număr de telefon /252/22448
Număr de fax /252/22448
E-mail srdrochia@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact Derbeniov Irina

V Date cu privire la procedura de atribuire:

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

□Bunuri Servicii • Lucrări □

Obiectul de achiziţie Servicii de spălare a lenceriei pentru anul 
2019

Cod CPV 98310000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă 
sau cererea ofertelor de preţuri)

HG Nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind achiziţia
bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de
preţuri

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

Nr: 10021308
Link-ul:
https ://ac h i z it i i. md/ro/p u b I i c/ten der/10021308

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 13. 2.2019 Data: 13.12.2019
Anunţ de intenţie publicat în BAP Nu □ Nu □

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr: M D -2 0 1 8 -1 1 -3 0 -0 0 0 1 8 9 -1
Link-ul:
h ttp s ://m te n d e r.g o v .m d /te n d e rs /M D -2 0 1 8 -
11-30-000189-1
Data publicării/ 
transmiterii:30.11.2018

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire N u d Nun
Sursa de finanţare Buget de stat □

V Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □

V Alte surse: Mi joace speciale staţionar
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 227500,00

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SRL DREAMGREEN 1 1.12.2018

mailto:srdrochia@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/MD-2018-


•S Clarificări privind documentaţia 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 documenta□ iei de atribuire Nu □ D a □

S  Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

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

IndicaiUi sursa utilizată l !i data publicării:

Transmise operatorilor economici 
înregistraDi

Data:

Termen-limită de depunere Di deschidere a 
ofertelor prelungit

Nu □
Da □ Cu zile

y  Până la termenul-limită (data 13.12.2018, ora 11:00), au fost depuse 1 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/administratorii

SRL DREAMGREEN 1017600015230 Mudrea Cristina

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 13.12.2018 ora 11.00. 

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor

S  Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAE Garanţia 
pentru ofertă

(după caz)
SRL
DREAMGREEN

+ + +

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

S  Modalitatea de evaluare:

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

Alte limitări privind numărul de loturi care 
pot fi atribuite aceluiaşi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi



A 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)

A preţul cel mai scăzut
□

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

cel mai bun raport calitate-cost □

A Informaţia privind ofertele depuse:

Nr.
lot Denumirea lotului
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Operatori economici
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1__

Lotul 1

Servicii de 
spălătorie a lenjeriei

Kg 15800

22
75

00
,0

0

+

(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)

A 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
SRL DREAMGREEN Certificat de atribuire a contului bancar 14.12.2018 transmis

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

14.12.2018 transmis

Certificat privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţădebugetul public 
naţional (eliberat de FISC).

14.12.2018 transmis



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

Data solicitării documentelor confirmative: 13.12.2018 
Data prezentării documentelor confirmative: 14.12.2018

V Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Denumirea operatorului economici 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 la pct. 14.

S  în urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 1 din noiembrie 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

Lotul 1
Servicii de 
spălătorie a 
lenjeriei

SRL
DREAMGREEN

14970 KG 15,197 227500,00 273000,00

V Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
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Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Toţi ofertanţii 18.12.2018 SIA RSAP si email

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.

V Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:
V

r,

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

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

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

V 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

V □  1 1 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax

V □  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) [ i 265.

T Contractele de achiziţie încheiate:

Nr.
d/o

Denumirea 
operatorului 

economic, (IDNO)

Număr
ul

contrac
(ului

Data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractul
ui

fără TVA cu TVA

1
SRL

DREAMGREE
N

MD-
2018-11-

30-
000189-

1 -

11/61/18

26.12.2018 98310000
-9 227500,00 273000,00 31.12.2019

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 (kUafftiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în
vigoare.

Conducătorul grupului ţtejucru pentru achiziţii:

(Nume, (Semnătura)

Contabil şef Cucoş Elena - ffu u C 'J  
Sef serviciu juridic Filip Angela

L.Ş.
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DAREA DE SEAMĂ
Nr.18/03438/003

privind desfăşurarea procedurii de negociere 
tară publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

“03” января 2019 г. мун.Комрат ул. Ленина 204/6
(locul desfăşurării şedinţei)

Autoritatea contractantă: Главное Управление Строительста и Инфраструктуры Гагаузии 
(instituţia ce a iniţiat şi a desfăşurat procedura de achiziţie)

1DNO: 1007601000344

în conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost iniţiată şi desfăşurată procedura de achiziţionare 
а Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ ЦЗ мун.Чадыр-Лунга ,
Cod CPV: 45000000-7
cu următoarele caracteristici «Дополнительные работы по капитальному ремонту 2-го этажа 
ПМСУ ЦЗ мун.Чадыр-Лунга»

(descrierea succintă a bunurilor/lucrărilor/serviciilor)

Cauza selectării operatorului economic: в строго необходимой мере, по причине 
максимальной срочности .
(poate fi: numai la un agent economic, necesitatea urgentă, ş.a)

Sursele de finanţare: бюджет ATO Гагаузия
(Buget de stat, Buget C NA M , Buget C NA S, Surse externe, Alte surse)

Temeiul juridic al achiziţiei:

1. Закон о государственных закупках №131 от 03.07.2015 года.
2. Постановление Правительства Республики Молдова за №668 от 27.05.2016 года «Об 
утверждении Положения об осуществлении государственных закупок посредством 
переговорных процедур».
Motivele/argumentele aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ 
de participare:

1. Постановление Правительства №668 от 27.05.2016г., гл.У1. раздел 1 .пункт 119/1/Ь/ «О 
дополнительных работах и услугах, не превышающих 15% стоимости первоначального 
договора»
*în rezultatul procedurii de achiziţie prin открытые торги nr. 18/03438 din 21 августа 2018 г., а
fost încheiat cu ofertantul câştigător contractul de achiziţie, după cum urmează:

Nr
d/a

D enum irea
operatorulu i

econom ic
C od C PV

Nr. şi data  
contractulu i  

înreg istrat la A A P

Nr. şi data Dării de Seam ă înregistrată  la 
A A P

Valoarea  
contractului  

cu TVA

Term enul dt 
valabilitate  

a
contractului

1.
SRL

«AM BORIO»
45000000-7

№ 18/03438/001 от 
03.09 .2018  г.

№ 18/03438/001 от 03.09 .2018  г. 4 247 710,70 31.12.2018

2.
SRL

«AM BORIO»
-

№ 18/03438/001/00:  
от 20.12 .2018  г.

№ 18/03438/002  от 14.12.2018 г. - 30.12.2019

SRL
«AM BORIO»

45000000-7 . . . . . . . . 582 665,0 30.12.2019

*Se completează în cazul aplicării punctelor 117 (2) şi 118.



Operatorii economici înregistraţi, cărora Ii s-a oferit Invitaţia la negociere:
1. SRL«AMB0RI0»

(denumirea operatorului econom ic)

Explicaţii şi răspunsuri la Invitaţia la negociere:

1. Demersul Nr._____din “___ ”__________ 20__, înaintat d e ____________________________
(denumirea operatorului economic)

(expunerea succintă a rezumatului demersului)
S-a răspuns prin scrisoarea Nr._____ din “___ ”__________ 20__, oferindu-se tuturor operatorilor
economici înregistraţi următoarea informaţie:

(expunerea succintă a răspunsului)

2. Demersul Nr._____din “___ ”__________ 20__, înaintat d e ___________________________
(denumirea operatorului economic)

(expunerea succintă a rezumatului demersului)
S-a răspuns prin scrisoarea Nr._____ din “___ ”__________ 20__, oferindu-se tuturor operatorilor
economici înregistraţi următoarea informaţie:

(expunerea succintă a răspunsului)

Pînă la termenul limită (data “___ ”__________ 20__, ora___ :___ ), potrivit procesului verbal de
deschidere, au fost depuse _  oferte, după cum urmează:

Nr.
d/o

Denumirea operatorului 
economic IDNO

Datele de relaţii ale 
operatorului economic Fondatorii

1. SRL «A M BO RIO» 1003611001595 03.09.2018 r. Кисеев H.H.

în cadrul procedurii au fost negociate următoarele elemente:

При проведении работ по Капитальному ремонту 2-го этажа ПМСУ ЦЗ 
мун.Чадыр-Лунга, были выявлены скрытые работы, которые невозможно было предусмотреть 
при составлении проектно-сметной документации. После снятия слоя штукатурки выяснилось, 
что гипсолитовые перегородки находятся в неудовлетворительном состоянии, т.е. не было 
надлежащего крепления, перегородки имели поперечные и продольные сквозные трещины. 
Комиссией было принято решение о полном демонтаже перегородок и устройстве новых. 
Также местами не учтена толщина полов, учитывая, что все коммуникации находятся в полу, 
была необходимость увеличить защитный слой бетона, для скрытия коммуникаций.

în urma negocierii elementelor contractului între grupul de lucru şi operatorii economici a fost 
determinat cîştigător
Operatorul economic: SRL «A M BO RIO ». мун. Чадыр-Лунга. ул.Молодежная. 9/1. 
тел: 0(291)22-964
(denumirea, adresa juridică şi telefoanele de contact)

IDNO/ IDNP: 1003611001595
A fost stabilit preţul/costul final în sumă de 4 830 375.7 cu TVA fată de preţul/costul iniţial în sumă 

de 4 247 710.70 cu TV A .

Preţ/cost stabilit printr-un act normativ.

1. Deviz Local. Lucrări generala de constructie. Reconctructie etajului 2.
(actul normativ care stabileşte preţul)

2.Акт обследования дополнительных работ.



lucru pentru achiziţii a verificat dacă operatorul economic corespunde cerinţelor solicitate, a 
consemnat existenţa documentelor prezentate şi situaţiilor constatate, durata de
livrare/prestare/executare precum şi alte informaţii necesare atribuirii contractului de achiziţii.
Drept urmare au fost prezentate şi examinate următoarele documente:

1. SRL «AMBORIO» - все квалификационные документы представлены полностью, 
замечаний нет.

Com entarii:
■ Сметная документация на дополнительные работы по капитальному ремонту 2-го этажа 

ПМСУ ЦЗ мун.Чадыр-Лунга представлена полностью.

Contractul de achiziţie încheiat:

Datele de calificare ale operatorului economic:

în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 18/03438/003 din “02” января 2019 г. 
s-a încheiat contractul de achiziţie:

Nr.
d/o

D enum irea
operatoru lu i
/op eratorilor

econ om ic /econ om ic i
(ID N P)

N u m ăru l şi data  
contractu lu i  
/contracte lor C od C PV

V aloarea
contractu lu i/contracte lor

T erm enul de 
valabilitate  a 
contractului  

/contracte lorfără T V A cu T V A

1. SRL «AMBORIO»
№18/03438/001/002 

от 03.01.2019
45000000-7 485 554,0 582 665,0 30.12.2019 r.

Prin prezenta dare de samă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea atribuirii 
contractului prin procedura achiziţiei dintr-o singură sursă, fapt pentru care poartă răspundere conform 
prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Константинов Н.Ф 
(Nume, Prenume)

L.Ş.

(Semnătura)

Executor:
Tel.:

Сыби Л 
0298 2 29 02






























