








Moclal- tip

DARE DE SЕАМД
privind moclifi саrеа сопtrасtului

de achizilii рuЬliсе/асоrdului-сасlru
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului privind achiziționarea  
timbrelor (mărcilor poştale) pentru anul 2022 

 
Nr. 126/21 din 29.12.2021              

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 

Adresa de internet www.asp.gov.md 

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

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Timbre (mărci poştale) pentru anul 2022 
Cod CPV 22410000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638791569562 
 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638791569562?tab=contract-
notice 
Data publicării: 06.12.2021 

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: planul de achiziții publice pentru 
anul 2022 e în proces de aprobare. 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  
Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: - 
Link: - 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 266 875,00 

Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor 6 decembrie 2021, 16:52 
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Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua. 1. Va rog, care este formatul timbrelor? 2. Pe 
ce hartie de realizat tiparul? 3. La plasarea comenzii 
tirajul va fi solicitat integral sau divizat? 4. Cate timbre 
in colita vor fi solicitate la livrare? Va multumesc 
anticipat 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua! Vă informăm că, în conformitate cu 
prevederile pct. 35 din Regulamentul cu privire la 
mărcile poştale, efectele poştale şi ştampilele poştale 
speciale ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1254 din 10.11.2008 „mărcile şi efectele 
poştale sînt comercializate de unităţile poştale ale 
Î.S.”Poşta Moldovei” şi de agenţi comerciali în temeiul 
contractului încheiat cu ÎS „Poșta Moldovei”. Totodată, 
menționăm că, conform pct. 23 din Regulamentul 
respectiv „machetele mărcilor şi efectelor poştale sunt 
aprobate de Î.S. &quot;Poşta Moldovei”. Reieșind din 
cele menționate supra, ASP nu dispune de informație 
privind formatul timbrelor, tipul hârtiei și cantitatea 
timbrelor în coliță. Ce ține de condițiile de livrare, 
reiterăm că informația se conține în pct. 13 din Anunțul 
de participare. 

Data transmiterii 9 decembrie 2021, 07:48 

 

Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică. 

Până la termenul-limită (data de 16.12.2021, ora 10:00) a fost depusă 1 (una) oferta: 

 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 ÎS „Poşta Moldovei” 1002600023242 - 

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

 
Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

ÎS „Poşta Moldovei” 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) nu a fost solicitată 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
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Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani - declarație pe proprie 
răspundere - în termen de 5 zile după data comunicării 
rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul 
desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității 
contractante și Agenții Achiziții Publice (formularul 
Declarației va fi publicat pe SIA  RSAP (MTender)), 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

neprezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - 
Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
Declaraţie pe propria răspundere,completată conform Anexei 
nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic  

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - 
Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, 
semnată electronic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova - Copia cazierului 
judiciar a persoanei juridice, semnată electronic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - 
Copia Certificatului SFS privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public naţional, semnată 
electronic 

prezentat 

 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat:  
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantita 
te și 
uni 

tate de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Timbre (mărci poştale) pentru anul 2022 
Lotul nr. 1 
Timbre (0,25 lei) 

ÎS „Poşta 
Moldovei” 

25 000,00 100000 
buc.  + + 

Lotul nr. 2 
Timbre (1,20 lei) 36 000,00 

30000 
buc. + + 

Lotul nr. 3 
Timbre (1,75 lei) 78 750,00 45000 

buc. + + 

Lotul nr. 4 
Timbre (2,00 lei) 12 000,00 6000 

buc. + + 
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Lotul nr. 5 
Timbre (3,00 lei) 6 000,00 2000 

buc. + + 

Lotul nr. 6 
Timbre (4,50 lei) 18 000,00 4000 

buc. + + 

Lotul nr. 7 
Timbre (5,75 lei) 83 375,00 14 500 

buc. + + 

Lotul nr. 8 
Timbre (15,50 lei) 

 7 750,00 500 
buc. + + 

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

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

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru un singur lot  □    
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:  _______________________________               

 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

 

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

 
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
 

 
Denumirea lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA), lei 

Timbre (mărci poştale) pentru anul 2022 
Lotul nr. 1 
Timbre (0,25 lei) 

ÎS „Poşta 
Moldovei” 

100000 
buc.  0,25 25 000,00 25 000,00 
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Lotul nr. 2 
Timbre (1,20 lei) 

30000 
buc. 1,20 36 000,00 36 000,00 

Lotul nr. 3 
Timbre (1,75 lei) 

45000 
buc. 1,75 78 750,00 78 750,00 

Lotul nr. 4 
Timbre (2,00 lei) 6000 buc. 2,00 12 000,00 12 000,00 

Lotul nr. 5 
Timbre (3,00 lei) 2000 buc. 3,00 6 000,00 6 000,00 

Lotul nr. 6 
Timbre (4,50 lei) 4000 buc. 4,50 18 000,00 18 000,00 

Lotul nr. 7 
Timbre (5,75 lei) 

14500 
buc. 5,75 83 375,00 83 375,00 

Lotul nr. 8 
Timbre (15,50 lei) 500 buc. 15,50 7 750,00 7 750,00 

      
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

ÎS „Poşta Moldovei” 
 

21.12.2021 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:. 

Denumirea 
operatoru 

lui  
economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/Cu 
capital 
mixt/as
ociere/ 
Cu ca 
pital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractu 

lui/acordul
ui-cadru 

 

fără TVA 
inclusiv 

TVA 

ÎS „Poşta 
Moldovei” 

 
- 

Nr. 
2269 29.12.2021 22410

000-7 

 
266 875,00 

 
266 875,00 31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   
(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost 
aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate)  
 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

- 

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                           Sergey BOTNARU 
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DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 37 din27 decembne202l

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorit[tii contraritarLte IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1 009603003 860

Adresa Str.Stefan cel Mare,23

Numir de telefon 029912-24-48

NumIr de fax
E-mail oficial imsocahul@ms.md

Adresa de internet Soital.md

Persroana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Arteni Tatrana, te1.076700112' e-

mail : offi ce. srcahul(E gmail. com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

'fipurl nrrocedurii de atribuire apllicate rCererea ofertelor de preturi

Frocedura de achizifie repetartd (dupa

caz)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 63 8 I 75374888

Tipul obiectului contractului de

achizitiei acordului-cadru
Bunuri r

Obiectul achizitiei P ro dus elor p etro liere p entru anul 2022 (rep etat)

Cod ICIPV 09 1 00000-0

Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de

atribuire (tn cazul aplicdrii altor proceduri dec6t

Iicitatia deschisd)

Pror:,edura de atribuire (se va indica
din,:ttdrul portalului guvernantental

w w ut, mt e r4fuLgpv,y11l)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- | 639 5 5 122007 5

Link-ul : https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er 121048683 I
Data oublicarii: 15. 12.2021

Platforma de achizi{ii publice
utilizati
Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autoriti{ii
contractante

rDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

httos : //spital. md/plan-achizitiilor-anul-2022-pt ovizorrul

Anun{ de intenfie publicat in BAP
(duptt ,.'az)

Data:
Link-ul:

Tehnir:i ;i instrumente spercifice de

atribuire
(duttd ,caz)

Licitatie electronicd n

Sursa de 1[inan{are nBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: flndicatil

Valo,area estimatd Iei, fdrd 
"|VA)

362 000.00

3. Clarific[ri privind documenta(ia de atribuire: nu a fost

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



D ata sollicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitfu:ii de

clarificare
Expunerea succintd a r[spunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (duoa caz)
[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qiideschidere a

ofertelor prelunsit (dupii caz)
[Indicali numdrul de zile]

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu a fost

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

5. PAni la termenul-limiti (rilata _20_, ora_: ), au depus oferta 

- 
ofertan(i:

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

cltre operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentalia de atribuire Ei se va consemnq prin; preTentat, neprezentut, nu corcspunde (tn cazul

cdnd documentul a fost prezentcrt, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
admirnistratorii

1.

Denulmire document
Denumirea operatorului economic

Oilerator
economic 1

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

(Se
Documentele ce constituie oferta

va contimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Pronunerea tehnicd
Proounerea financiard
DUAE
GararLlia pentru oferld
(dun,1 caz)

Se

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

Document 1

Document n

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fEra TVA)*

Cantitate
si unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
r:u specificafiile

tehnice

Lot 1 Ooerator econofla cl
ODerator econoro cn

Lot n Operator econorn c1
Ooerator econorn cn



utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei Jin-ale

a privind ,,Corespunderea cu c:erintrele de^calificaie" ;i "Corespunderea cu specifica|iile

Se va conseiro prir; ,, + " in cazul' corespunderii ;i prin 
" 
-" tlt cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritfl(i sau confirmarea unor date privind corespunderea oferte-i cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

9. Ofertan!ii respin;ildescalifica{i:

I]onrrnrirpq nneraforrllui economic Motivut re spingerii/descalific[rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul der loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [lndica;iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut n

Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-Prel I
Cel mai bun raport calitate-costl n

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

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite in bazu criteriilor: cel mai bun raport calitate-pret

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Rezmatul risPunsului
eratorului economic

lnformafia solicitatiOperatorul economic

Punrctaiul calculatValoarea din ofert[Factorii de evaluare

Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Denumirt:a operatorului eqg4glqjg n

Denumire factorui 1

Denumire factorul n

Mo,tivul reevaluirii ofertel'or
Modific[rile



14. tn urma examin[ri, evaluilrii qi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizirlie publica/acordului-cadru :

Anularea procedurii de achiziJie public[:

in temeiul art.7l alin. 1 lit a.

Argumentare: nu a fost depusd rricio ofert6'

15. Informarea operatorilor r.'conomici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

(Informarea operatorilor economici implicali fn procedura de qtribuire despre deciziile grupului de

luiru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Setectati termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

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

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(f[rI TVA)

Pretul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificd SIA RSAP, e-mail,

fax, po;td, etcl

in cazul in care valoarea estirnat[ a contractului
este mai micd decdt pragurile prevlzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3i iulie 2015
privind achizitiile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau fax n

in cazul in care valoarea estirnatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
A 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
nrin miiloace electronice si/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capitall
autohton/
Cu capitall

mixtiasociere/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cotl
CPV

VaLloarea
conl;ractului Termen de valabilitate

al
contrarctului/acord ului-

cadru

,'.,



lg. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in

cazul in 
"ori 

lo pro"edura de achiziyie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat

contract/contracte pentru lctt/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)|

Au fost aplir:ate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizifii

verzi)?'
(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fbst aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indica\i suma cu TVA)

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durahilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate;
Pre[ul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-Prel z

Cel mai bun raport calitate-cost t

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru incheierea

contractului/contructelor indicate afostrespectat (exceptilnd cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legiinr.

l3l din 3 iutie 2015 privinct achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau

receplioniirii rapourtelor de monitorizare, aceusteq au fost exsminate Ei solu(ionate.

prin prezenta dare de seamd, grapul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedarii

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

I Tol ''(Nume, Prenume)



I.

i);itti] DE SEAMA
1l гir.iilli lil 0diticarea contractmlui

cte achizilii publice

Nr.б8 din 27.12.2021

l)ate cu privire lл, atltoritatea сопtrасtапtй:

Il. Dtrte сu privire la рл,осеdurа de iichizitie:

ITI " f}ate cu prir.irc l* соrаtrасtui с!е achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autoritйtii сопtrасtitiзtе I.S.,,Administra{ia de Stat а
Drurпurilоr"

Localitate MD 2004. muп. Сhisiпйu. RM
IDNo 1003600023559
Adresa muп. Chisinйu, str. Bucuriei, 12 а
Numйr de telefon 022 2\2296
Numйr cte thх 022 746249
E-mail clticitrl otson@;asd.md
Adresa de internet rvrvly.asd.md
persoana de contact Otson Diana

Tipul рrосесlurii de ac{riэ.itie Licita е pLrblica
()biectul ;tchizitiei Luсriгi de reparatie а imЬrёсdmiпtеi

rutiеrе din beton asf'altic ре drumul Юб
Bender-Cйuseni-Cimislia, km 7 1.7-85,8

Cod СРV 452зз|42-6
yаlоаrеа estimatй а achizitiei 48 б20 000.00
Nr. 9i lilrЕ<.-ul prtlcedurii (.ь,е l,ct iпdiссt сliп caclrul

р cl l, l t t i L L i t t i gl N е r п u п1 е l t l с t i yl iуlуllзl"g_п cl u, gqуlц1!)
Nr: осds-ЬЗи dp l -MD- l554727846279
https://e-
licitati е, rnd l achizititl 4649llucrari-de-
rераrаtiе - а- imbracamintei-rutiere-din-
beton-ast'altic-ne

l Datl рutэliчаgЦздццlцtцi Фq рLl!ýцjjц,е
l Data (datele) ;i rеtЫiп{а (rеtЫiп{еlе
publiclrri!or апtсriоалr*; .,з .jшrпlл!ut i_}ticiaI а

Urritr rr ii Ёu rорепе рriч,iлl li ý; г{i il:,r_- t irl iil l,uiectele

i la саr,е se геt'еrй апuшiLлi l",;Sдэеr:tiЛ, ц!р!!!а

цлщ!]_2

ТiрuI contractului de acfuizi{ic/acorrlu[ui-cadru вuпuri п servicii п Luсrйri п

Contractml de асhizi{iе/:rс*гсitдl-с;tdгu se rеtЫй la
uп рrоiссr;i/sаu pгofE,:iirll iTll::дltiol Jil: tbпtiuri ale
uniunii jiшrорепе

Nчп Dап

surs:r de tirrantare Alte surse:1 Programul priviпd
r ер u rt i7,are а mij l о ас е lor Jb пd ului r atier
репtrч drumuri publice па|iопаlе
оепtru ппul 2019l

Data deciziei de atrilrtlire ir coшtrrrctului de
achizitic/ ;rco rсl ш l u i-cl: q.! t, tl

30.05,2019

D еп u ш ir q;j _ql]g!4Фjзj,J i. ! qqц {]i:l ic SRl"Irinda Prim"
Nr. 9i tiiltit сопtrirсtului cic llc}rizi!ie/ttcordului-
ctt d ru

Nг:06-141226
Data:i9.06 .2019



vаIоаrеа contractuIui п il clr izi t i e/iico l.d u lui- Fаr,й ]'VА: 151 5\з 929 84cadru
Inciusiv ТVА 1 81 816 715,81Теrцrеп itrе r.alabilitarc рАrlй ia rесеtэtiа frnalй

Iqц!цецjtg gIsgцliе з|.12.2021

IV. Date сu рrir,irе ig ltlcltiitlcйrile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul modificirilor

Теmеiul juridic

аgýiglцLjцq{"tцrд й;, ; йi{1;,Б'
Moditicarea :rnterioarX iilочrt,,,лсituГu; а.
achizilii ;з ш blice/aco l.ti е: t Ll j -c:t ttr r ч ( t| t l l l,i t: t.t z)

Alte iпlЪrшаlii rеtrеrtлtе

v. Г-}еsсriеrеа achiz:i{ici ?iл,.iiдзtе ryi duрй moclific:rre:

contractu1 este iп clerulare.

vL l)cscrierea cil"cttltlstaш{elor care аu fйcut песеsаrй modificarea:

i,-, pl'ocesul execulic:i ltrсгiгilоi ia :rcest obiectiv, Gruрul de lucru tehnic iп соmропеп}а(confbrmprocesului-verbal din IЗ. \2.2аЦ): 
----'' -r

Тсlliапа Rogovei, set'Dil,ectilr irllрlеmепtаrе proiecte а i.S. ,,ASD'';Dmilrii Vilciпschi, director S.R,L.'.Universinj'';
Igrlr Gаlеаlrчоц сlirесtоr S.R.L. ''Ilincla Рrim'';
Апtl.rеi N"agctcel,.tcйi, геsllопsаьii tchrlic al i.S. ..АSг),,,

а examinat sitr"ratia la obiectLr] ..i-Ltсгiiгi ,Je гераrаliе а imbricamintei rutiere din beton asfaltic реdrumul R26 l]endeг-CaLrgcrii-(]irlrislia. t In 7t',7-8j-8- ;i^;';"rstatat urmйtоаrеlе:Ре sectorul de сlruпr р(,76] + 9() - рс765 + +0, ре pun.u stбпgё а drumului а fost depistatёо роr{iuпе сlе rigoiб veci]e c'lirr Ьсtоп. саге este grav distrusi ;i inйrnoliti complet. Se propunedemoniarea acestei rigole irr scopul arrle;ra.jarii rigJlеi di;ъ;;о" prevazutй in proiectul de execulie,Ре sectorul de с]ruпr PC]745r бi- pc7+z+Bo, proi..tul prev"de. аЙепаjаrеа rigoleitrapezoic,lale clin beton, iIlsa .tn sjг cje lirctot,i. cunr u. t,, Йрiusаrеа pilbnilor liniei electrice aeriene,

Мiсqоrаrеа valorii contractului п
Маjоrаrеа чаlоrii contractului п
Modificarea termenului de executare/ livrare/
рrеstаге Lr

N4odilrcaгea terпrenului cle valabilitate п
Rezelierea contractului п

ttu ,s,e аtэliса

1Legea пr, ]3] ain@
асhizЦiilе trlublice, arr. 7б 0)/

АА пr.] сliп 29.05,2020 priviпtl:
- Vаlоаrеа lr-rcrйrilor incluse suplimentar
522 90\,2 lei inciusiv ТVА
АА пr.2 сtiп 25.0б,2020 рriчiпсJ;
-Vаlоаrеа lucrйrilor excluse suplimentar

6 1З9 862,65lei inclusiv ТVА
-Vаlоаrеа luсrёrilоr incluse 4 691 094,95 lei

inclusiv ]'VA
Аll пr,3 diп 23.I2,2020 рriуiпсl;
-моdillсагса termenului de executie

АА пr.4 сliп 2().]().2021 priviпcl;
-Vаlоаrеа luсrйrilоr excluse suplimentar

1 2З 1 З76,00 lei inclusiv ТVА
-Valoarea luсrбrilоr incluse | 2ЗО 272.|6 |еi
iпсlusiч'ГVА



prezcnta gazoductlllui, ргс:zспlа iп аргорiеге а trotuarului qi panta abruptd а terasamentului nu
регmitс cotlstructia rigolei tг;tlэсztliсiаiс рс sectorul sus mentionat. AvArrd iп чеdеrе acest lucru, se
propulle moditicarea sectillllii tгtlпsr,егsаlе а rigolei clin fЬrmа trapezoidalй in fоrmй
dreptunghiltlarё, аstfЪl r,a ti asigtrгatй cot,ttitlt-titatea rigolei рАпй Ia РС 749 + 53,

Ре sесtогul de сh,ltil-i Р{'721 t 87 - I)С7З3 + 60, rigolti din beton аrmаt ре unele portiuni
este ап-rрlаsаtй in ir-necliata lillгtэlriсге lr Llraгginii pirtii carosabile, motiv pentru саrе unghiul de
рапtй а talLrzuitti este ргеа abi,Lipt. ссеа се clirce la clderea solului de ре taluz in rigolй. in aoeste
zone, se ргоl]Llпе аmепаjагеаi t_tt-Lt_ii zici cte sргiiiп din betorr аrmаt.

CLr scopr-rl de asigr:r,are а cluгiibilit.itii podelului ttibrilar de la РС774+15, se рrорuпе
utiliztrгca eletrrenteloг noi pгetiibliclate сliп beton аrmаt cu incir_rderea suplimentarб а 2 inele din
beton аrmаt de tip ZP10.1 00 ql 4 агiрi de acostament de tip S't'- i, deoalece, elementele din beton
аrmаt provenite cJe 1а dеrтоlагеа росlеtеlог existente de la РС760+З 1 Ei РС765+40 sunt grav
dеtегiогаtе si пl-t pot 1l гcLrtilizate.

I'e sectortt1 de tlгuпl l]('7З5.92 - ])(]7З8+07 ре partea stAngй, gospodariile sunt situate la
о distarrtй corrsiderabill cle сlгrrrп (20-]rJ гil), iаr drumul se alla inrazaverticala mica сееа се reduce
din vizilэiiitate, l)entt,u эsiцiLt,liгсlr sigitгltrtei гi-ttiеrе ре acest trопsоп, рrесum gi pentru asigurarea
accesultti la toate gospocl;rliilc sitt-lilte ре рагtеа stAngй а drumLriui, se propune excluderea acceselor
plevazute irrilial in ргоiесt si апlеriа_iаге:,t unui acces 1оса1 ctt lungimea de 215 m.

La intocn.irea caieiLtLLri cle sагсiпi pentru аmепа.iаrеа iпtrёrilоr iп сur{i au fost omise
iпtrДrilеdеlaPC721-18(!ii,.J. l'i'7]-{.l1:i(t],г)qiPC748+7b.Tnplus"delaetapadbproiectarepanй
1а iпсерегеа constгLtctiei. srtLrlttilt iti sliгrtiсг privind irrtrйrile in cur{i а suf'erit moditlcari, Astfel,
репtгu аsigl;гаrеа trecerii libele peste гigоIа din beton аrmаt сitrе gospodйrii au fbst amenajate 4
iпtrйri sr"rplirnentare: 1а l)С722-189(dг.). РС747+19 (dr.), РС747+5З (dr,) si РС747+88(dr.).

СоiltЬrm pгoiectLrlLri. trссегеа tгоtltаrului peste rigola dreptunglriuiara este prevazuta cu
utilizarea placilor dirr beton arrnat (2.16 х1,0 x0,1m), iar peste rigola trapezoidala cu utilizarea
placilor din bcton аrпrаt (5.0 х 1 ,2 x0.2il). La intocmirea caietului de sarcini а tbst omisa о trecere
peste rigоlа dreptunghir:lrrra si c]oita tгссеt,i peste гigоlа trapezoidala ( in аmопtеlе podetului de la
PC7241-05 ;i iеqiгеа clitl 1loticltli iic ili i'i'7j_],00). Tn acest sens, se propulle includerea in deviz а
r,,o1 utлеlог cle I uсriri sup 1 i tllcn triгс i]cil tгLl at,trenaj аrеа acestor tгесеri.

La аmепа.iаrеа рistеlог репiгLt bicicliqti se plopune excluderea stratului de criblura
anlobatit cLr bitum din corTrlrotrenla sistcrrrr-rltri rutier proiectat, deoarece este posibilё execu{ia
luсririlоr trrecanizate сlе а;tегпеге ;i con-rpactale а acestui strat la lalimea de 1 m. АsttЫ, stratul de
сriЬltrга anTobati cu bitutlr. si 1]с inlocliit ct-t ltn stгаt din mаtегiаlе grапulаrе stabilizate cu ciment,
репtru а fi anena.jat согlсtlпliLепl cLi slгаiLi1 cle acelaqi tip al sistemului rrrtiеr 1а drum. Deasemenea,
plattbгIllclc cie startionaгc sllilt сliгt:1 lldi:i,ccгiic pistelor de bicicliEti. ре саrе se realizeazй о structurй
sinrilaг.

СопtЬrm proiectr-rlui. pentгtl аmепаjаrеа drumurilor de ocolire temporare pentru
construc{ia poduriior de Ia РС7;11+15 9i РС776+38, sunt prevйzute elemente dreptunghiulare de
tip ZP10.100, costul сагогtl estc inciLts cieviz. Insй, de fЪсtо la amenajaTea drumurilor de ocolire
tеmрогаt,е, s-au utilizat cletrrctlte сlс tip 7,Р|0.100 uzate si. prirr uImаrе, se рrорuпе exciuderea din
deviz а cclstului aclrizitici ассstог cie trtctttc.

i}e sectorul de ciI,r"tin P..]'i 52 ,20 t}[]756+20 nu s-au exccutat iucrari de reparalie capitala
а sistemulrti гtttiеr, dеоirгссе. cotlltiгtl,i 1lгoiectLtlr-ri ре acest sector sunt previzute аlосйri de teren,
репtru aceasta а fbst песеsаг sit tie tr,-lopti,Lie douй Ноtiriri de Guvern, саrе au fbst emise abia in
anul 2021 (I{G NL.214 dirr З().09.2{.r21 ;i jIG Nr. 2З8 din 1З.i0.2021). tn baza HG menlionate in
prezent sc transmit tсrепuгilе песеsаrгс cJe Agenlia ,,N4oldsilva" сйtIе i,S. ,,ASD", duрй се va
urrrra cletl,isalca;i posibilitatca dc а cxccLtt.l lr-rcririle de reparatie propriu zise.

Dirr cauza сirсuпlsiilt,titllог ct-litt,itcгiite Апtгерrепоrul S.R.L. "Irinda PTim" nu а avut
posibilitlileit ljti execitte 1i,,,:i,,tl,: i;l] ll;.jlJi,i,] i',, ]'52 t20 - РС756 20 iп tеrmепul prevйzut de contract

рАпй la З|,l2.2021. Asii!l. iL,сгirгilс tilcttlioLiaie necesitё а tl excluse din devizul general.
in acest sens s-a itltocnrit t-lt-l cic,l,izc 1lгivirlti i,olumeie de luсrаri саrе urmeazaafl excluse ;i incluse
iп devizr-rl gепеrаl iп рr,ецr_rгiiе оlёгi.еi acijLiciecate. Aceste materiale sеrvеsс drept Ьаzй pentru
iпtоспlirеа r-rnui Асоrd Aclitional in scopurl Ilnalizarii lucrйrilor la acest obiect,



Са rezultat al situaliei constatate, {iпАпd cont de prevederile Legii privind achiziliile publice
|З112015 аrt. J6, а|.7(2), daL ;i prevederile contractuale, grupul de lucru stabilegte necesitatea
ореrйrii rnodificirilor in Contlactltl dc апtгерrizi се {ine de modificarea valorii acestora, prin
incheierea Acordului Adilional ргiviпd rTrodillcarea valorii contractuale, сопfоrm devizelor, 1а

pre{rrrile olЫtei ad.i udecate.

VII. Rezultateleexaminйrii:

iп rezultatul ехаmiпйrii necesitalilor de modificare а contractului de achizilie, s-a decis incheierea
acordrrlui adilional пr. 5 din 2З,|2.2021 .privind modificarea valorii contractului.

Сопduсйtоrчl grupului de

Dепumirе operator есопоmiс Luсriri excluse, Iei iпеlusiч ТVД,
..

SRL"Irinda Рrim" (-) 13 507 з56,22

{;'lll 'c_l ,!], ..J:. lo
::lz 1rl'.l--"" r lm

'9'\?r, Чэj Ул'
il 1Yблл _'" ./.t :d



DARE DE SBAMA

de atribuire a contractului de achizilri publice tr

de incheiere a ercordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire V

Nr. 16 din 14.f2.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

I)enumirea autorititii contractante Agen{ia Rezerve Materiale

Localitate MD-2012, str. Colwnnns 118/1, mun. Cthi;indu
IDNO 1006601000288
Adresa M'D-'2012, str. Oolunnna 118/1, ntun. C'hi;indu
Numir de telefon 0 it 2 - 2 4 -4 6-6 8. t? 2 2 -2t 4 -3 3 - t', 7.

Numir de fax 0 2t 2- 2 4 -3 3 -6 6, 0 2 2 -2t4 - 3.3 - l', 7.

E-mail oficial urn(@Iezerve.gov.md

Adresa de internet w w n). r e z.erv e. g ov. m rJ

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

mail)
Iu
iu

a Sirbu ,022- 24-46-68.
a. sirbu@,r ezerv e. gov. md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri Vlicitatie deschisl
rAltele: flndicatil

Procedura de achizifie repetati (dupd 'caz) Nr: 21 047489

ocds-b3wd p 1 - M D- 1 637758 5 5-359-2

Tipul obiectului contractutlui de

achizitie/acordului-cadr

Bunuri V Servicii I LucrSri I

Obiectul achizitiei GrAu alimentar

Cod CPV 03211t00-4

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (in cazul altlicdri'i altor
proceduri decdt licitalia des chis d)

Agenlia Rezerve Materiale la 24 noiembrie 202I a

iniliat procedura de achizilie publicd a achiziliondrii
gr6u alimentar, procedura de licitalie publicd fiind
publicati pe pagina MTender, 21047489, QedE

dar la acestd

procedurd nu a fost inregistrat nici un participant 9i
achizitia nu a avut loc.

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guv ernamental www. mtender.89v. m0

Nr:
ocds-b3wd p 1 - M D- 1 6,37758553592
L ink-ul : https: I I achizitii.md/ro/publicltender 121 047 489 I
Data public[rii: 24 noiembrie 2027

Platforma de achizitii publice utilizatii V achizitii.md: I e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizi!;ii
publice a autoritd{ii contractante

VDa
Link-ul c[tre planul de achiziiii publice publicat:

https: I I r ezerve. gov.md/ro/content/planul-de-achizitii
pub lice-al-agentiei-rezerve-materiale-mai-pentru-anul-
2021-0

Anunf de intenfie publicat in BAP (du:pd ca:) Data:

Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire rAcord-cadru rSistem dinamic de achizi[ie Vlicitatie

I



(dupd caz) electronici rCatalos electronic

Sursa de finantare V Buset de stat; cBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe; rAlte surse: ftndicalil

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 1807000,00\ei

3. Clarificiri privind documentalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care au fost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificar,e
Exnunerea succinti a rdsnunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:

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

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

c[tre operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preT,entat, nepreTentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemij loacelo r de in lormare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pdn[ la termenul-limiti (data 113.I2.202I, ora14:00), au depus oferta 0 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului econonric IDNO Asocia{ii/
adminListratorii

l.

Denumire document
I)enumirea oneratorului economic

Operator
economic 1

Operator economic
2

Operator economic
a
J

Operator economic
n

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

Proounerea tehnicd
Proounereafinanciard
DUAE
Garantria pentru oferti
(duod caz)

Documente de calificare
Se va consmn,a prin: prezentdt, neplezentat, nu corespunde

Document 1

Document n

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

Preful ollertei
(fdrd T\/A)*

(Jantitate gi

unitate de
Corespunderea
cu cerintele de

Corespunderea
cu specificatiile

2



economlc masura calificare

Lot 1 Ooerator economic 1

Operator economic n

Lot n Operator economic 1

Operator economlc n

electronice se va nale

underea cu cerin Corespunderea cu specificaliile

in:,,f-"incazul-"tncazulnecorespunderii)
g. pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Arte limitdri privind numdrur de rotur:i care pot rr atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut V
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre{ n

Cel mai bun raPort calitate-cost I

(in cazur tn care in cadrur procedurii de atribuire sunt apricate mai murte criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriite de atiibuire aplicate ;i denun irea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

pretr sau cel mai bun raport calitate-cost)

Ofertan{ii respinqi/descalifica{li:

Valoarea rJinr ofertiFactorii de evaluare
ui economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
rului economic n

Denumire factorul 1

13. Reevaluarea ofertelor:



(Se va completa in cazul in care oferte:le au fiost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile onerate

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

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/arordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

intemeiul afi.lI alin. (1) lit a).

Argumentare:

Procedura de licitalie publica frind publicatd pe pagina Mtender, anunlul de participare nr 21047489

qsds -b3wdp1-MD-16327_5-8553_5_:92, 
a fost arvlatd din motivul cd nu a fost depusd nici o ofert6.

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

(Setectayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

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

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

Moldova).

17. Contractul de achizi{ie/acorduLl-cadrur incheiat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitatle gi

unitate de
mIsurI

Pret,ul unitar
(lhr[ TVA)

Pre{ul total
(fnrd T'VA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

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

Denumirea operatorului
economic

DataL transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificdslA RSAP, e-mail, fax,
po;td, etcl

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a conrtractului este

mai mici decAt pragurile previzute la art. 2 alin. (3)

al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achizil.iile
publice

Z 6 zilein cazultransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxl
! 11 zile in cazul netransmiterii connunicirii prin
miiloace electronice si/sau faxl

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal6 sau mai mare decAt pragurile prevbzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privinLd

achiziliile publice

n I 1 zile in cazu
miiloace electron

I transmiterii comuntcdnt pnn
ce si/sau faxr

tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau faxl



Denumirea
operatorulu

i
economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

Numirul
qi data

contractului/ aco rdului
-cadru

Cod
CP
V

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
:tl

contractului/acordului
-cadru

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi)(rubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de apteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitriile publice ), precum Ei cd tn cazal depunerii contestaliilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solalionate.

Prin prezenla dare de seamii, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfisurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentra care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducdtoru grupului de lucru Alexandr DIDIC

(DA/NU)

(indicalisuna cu TVA)

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

Criteriul de atribuirepentrulotuUloturilepentru care au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut z

Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-preg t
Cel mai bun raport calitate-cost t











modeI-tip

DARE DE SEAшIA

de atribuire а contractului de achizilii publice п
de ?noheiere а асоrduluiсаdru п
de апulаrе а procedurii de atribuire Ж

Nr.l8A diп29.|2.2021'

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. СIаrifiсiri privind dосumепtаliа de аtriЬuirе: пu а fost

(Se u-a coпipleta iп сuzul iп саrе aufost solicitate сlаrфсаri;

Dепчmirеа autorititii coBtractante lD l ;л^,,l Тдл.оiiп l\,1 ;Ь.; Е*;*-"л,,
l( Llvvul j bvl!tlv !l(lrlцl Lllltf l9Jvu

Localitate оr" Anenii Noi
IDNo 10126200091 19
л J -_лл,_I]t,ttl esa оr. Anenii Noi str. Tiфina t5
Numйr de tеlеfоп 02652збз4
Numir de fax 026524зз0
E-rnail oficial епr i nesculttfi sпrа i 1.coill
Аdrеsа de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеlЬп, е-
пвilj

Borisov victoria

Z.Date cu рriчirе la procedura de atribuire:

Tipul proeedurii de atribuire *pýeate ýQererea ofertelor de рrеfuгi пLioita{ie deschisй
nAltele: ГIпdiсаtil

рrосеdцrа de achizitie repetati (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtului de achizifiel
асьrduluЁсаdrч

Вuпuri ý Servicii п Luсrйri п

obiectul achizitiei PANOU SI SISTEM INTERACTIV
Cod СРY з0100000_0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea рrосеrlurii de аtrilruirе (iп caztll
cplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Рrосеduга cle atl"ibuire {se vа iпсliса сJiп, саdrul
ро r t а l u l ui guv еrпаm епt al wуrуч. m t еп d е r. goy, m d)

ат лiлr-лlоi\r: Zl|l+tLlб
Link-ul : mtепdег, gоч, mdlplans/ocds-b 3 wdp 1 -MD -

1бз75641 9979з
Data public drti:22. 1, 1 .2а21

platforma de achizitii uublice utilizatй П achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md
Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz.) Data::

Link-ui:
Tehпici qi iпstruшепtе specifice de atribuire
(duрd cclz)

пАсоrd-саdrш пSistеm dinamic de achizi{ie
пLicitatie eiectronicб ýcatalos electronic

Sursa de fiпап{аrе ffiuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе: пАltе surse: flпdicatil

Yаlоаrеа estimatf, {lei, {ard ТfД) 422000.00

Data solicitirii clarifi сйrilоr
Dепumirеа опеrаtоrului есспоmiс

1



Ехрuпеrеа succintй а ýolicitйrii de с|агifiсаrе

ExBшrrerea succintй * rfisпunsului
Data trапsmitеrii

4. Мэdifiсýri ореrаtе in docrrmeпta{i* d* atribuir*: пн а fost

(Se va completa |п саzul iп care aufost operate mcldфcdri)

6.Informa{ii privind ofertele depuse 9i dосuшепtеlе de calificare ;i аfеrепtе DUAE рrеzепtаtе de
сйtrе operatorii economici:

Rеzumаtul mоdifiсйrilоr
Publicate in BAPialte mijlопсеlоr de iпfоrmаrе
(tluрй caz)

[Iпdicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de dерuпеrе 9i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duра сац

Рпdiсауi пumdruJ de zile]

5. Рf,пý la terпrenulJinritй (data 3B.11.20Zl, ora 10:00), аu depus оfеЁа 2 оfеrЁапfi:

Nr. Dепцmirеа operatorului
economic

IDNo Asocia!iil
admiBistratorii

1. GENIAL INVEST S.R.L. 1 0] 860000085 l RUDENCO ELENE VICTOR
, S.R.L. TRiDEfu{INSIONAL тЕс 1 008600025857 DODON IYAN STEFAN

Dепцmirе dосumепt
Dепumirеа ooeratorului есопоmiс

GENIAL
INVEST S.R"L,

S.R.L.
TRIDEMINSIONAl

тЕс

Ореrаtоr
economic, п

Ореrаtоr
есопоmiс л

Dосuшепtеlе се constituie oferta
(Se уа сопsmrrа рriп: prezeпtat, перrеzепtа{ пu соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа tehnic1 prezeпlat рrеэепtаt
Рrорuпеrеа fiпапсiаri preZeпIat пrеzепtаt
T)I т^Е ла|л-лб tпt

If l E.eI ltЦl йч.,-^,^+лl
lJl e:L|llal

Garan{ia репtrш oferй
(dupd caz)

prezeпtat prezeпtat

п,_ ,_- _1_ _I_ --llE__---Irucuttteпre uе tjatlltcilгe
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu.саrеsрuпdе

DUAE prezeпtat prezeпrat

Oferta
prezeпtat prezeпrat

Garantia pentru oferta i?il prezeпtat prezeпtat
Garantia de Ьuпа executie 5уо DrеzепIаt 0rеZепtаt
Certificat privind lipsa sau
existenta restantelor flаи de
busetul oublic national

prezeпtat preZeпtat

Г)есIаrаtiа privind lirтаrеа si
instalarea 1а adresa institutiei
din contul asentului economic

prezeпtat prezeпtat

Specificatia de pret {F4.2} рrеzепtаl --,.,- л.л+лiU, (,с l!lцL

Specificatia tehnicй (F4. 1 пrеzепtаl пrеzепtаt
Garanlia bunuriior се1 pulin
24 iuni

La пecesitate La песеsitаtе

certiгrcat/decizie de
?пrеsistrаrе а

prezeпtal prezeпtat



intre prinderii/extras din
Reoictyll1 dд ýtяt зl
persoanelor iuridice.
Мо stre/foto grafi ildesene
telmice lifiasini etc

La песеsitаtе La пecesitctte

Act се atosta dreptul de а livra
brrrrrrгile

prezeпtal перrеZепtаt

Declaralio prin care se va
confirma сб producёtorul
/dispribuitorul de echipamente
electrice qi electronice(EЕE
este inclus iп lista
prod uсёtогi !ог de prodLtse
supuýe rеglешепtйril,оr de
responsabilitate ехtiпsй а
prodBc5torilor.

prezeпtal рrеzепtаt

Declaralie privind
con fitmаrеа i derrtitй|ii
lэепеfiсiаrеlсlr efectivi si
пеiпсаdrаrеа acestora in
situalia сопdапшйri i репtгu
participarea 1а activitйli ale
unii organiza{ii sau grupйri
crimfurale, pentru corup}ie,
frаudё silsau soalarea de bani.

prezentat prezeпtal

Declaratie de conformitate 1а
-tл_Jл+_l^ lQf\Jlgtluill (LlL lJU

La пecesitate La песеsitаtе

(Iп!ЬrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса {п coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосulпsпtаliа de atribuire 5i, se va сопsеlтIпа рriп: рrеlепlаt, перrехепtаt, нц соrеýрапdе (iп ссtпi
сdпd dосumепtul albst prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de cali|icare))

7. Informafia privind согеsрuпdеrеа ofertelor сu сеriп(еlе solieitate:

* Iп cazul utiIizйrii licita|iei еlесtrоiiiсе se vа iпdicB pre{tll ofertei fiпаlе (Iфлrmауiа priviпd
"Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Соrеsрuпdеrеа сu specifica{iile tеhпiсе", se чQ
СОПSеmПа priп: ,, + " tп cazul corespuпderii qi рriп ,, -" tп caztti песоrе_sрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sач сопfirшаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu
СеriП!еlе stabilite iп documenta{ia de atritluire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s_a
solieitat: пш а f,ost

Denumirea
lotului

Dепчmirеа ореrаtоrulчi
есопошiс

Рrеlul
ofeЁei

(frrё ТVА'}+

cantitate
qi unitate

de mýsuri

Corespunderea
сu сеriп{еlе de

саlifiсаrе

Соrеsрuпdеrеа
сu specificaliile

tehnice
Lot 1 GENIAL I}{VEST

S"R.L.
l0l250,00 аJ + +

!-ot2 GEý{IAL INYEST
S.R,L.

з00000.00 1п + +

Data
solicitirii

Oреrаtоrul economic lnforma{ia solicitatй Rezmatul rispunsrrlui ореrаtоrului
ессlпошiс



9. Ofertan{ii respinqildescalificali: пч р fost

}eв*Hrirea gпеrаtоrului ec*B+mic l}IotiT*l resniaseriildescslificйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

Pentru fiесаrе lot ý
репtгu mai multe loturi cumulate п
Репtru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de lоturi cafe pоt fi atribuite aceluiaqi ofertant: {Iпфiса!i]

Justificarea dcciziei de а пu atribui oontractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scйzut ý
соstлl cel mai sсЁzut п
Cel mai Ьuп rароrt caliИte-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii rJе atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vаr
iпdica toate criteriile de atl,ibuire aplicate Ei dепumirеа loturilor afereпte)

12. Iпfоrша{iа privind factorii de ечаluаrе aplicafi: пu se aplica пu а fost

{Se ча completa репtru loturile ca.re au.{ost atribMite iп baza criteriilor,: cel tnai Ьuп raport calitate-
рrе! sаы cel mai Ьuп raport calilate-cost)

13. Rеечаluаrеа ofertelor; пч а fost

(Se va completa tп cazul tп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаluýrii оfеrtеlоr
моt|ifiсйrilе ооеrаtе

14. Iгr ill,lгra ехаmiпйi,i, ечаlпйrii qi соmр*rйrii ofertelor depuse iп саdrul рrосеdчrii de аtrihпirе s-a
decis:

АИ,iЬuirеа contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrtё Prrnctajul calcBlat
Dепumirеа ореrаtоrului economic 1 Total

Denumke t-actorul 1 Ропdеrеа

Dепumirеа operatoruIui есопоmiс п TotaI
Dепumirе factorul 1 Ропdеrеа

Dепumirеа lotului Dепцmirеа
operatornlui

есопоmiс

Cantitate gi
unitate de
mйsurй

Рrе{чl uпitаr
(ff,rý ТYА)

Рrе!ul
total

{frrй TYA)

Prelul total
{incIusiv
тчА)

[,ot 1 GENIAL INVEST
S.R.L.

3 Ьuс 33750,00 l01250,00 l21500,00

Lot2 GENIAL INVEST
S.R.L.

10 Ьuс 30000,00 300000,00 зб0000,00

Anuiarea procedurii de achizilie publicё:



Denumirea operatorului
есопоmiс

Data trапsmitеrii Modalitatea de trапsmitеrе

GENIAL lNvEST S.R.i,. о7,12,2а2| e-mctil

in teш"rei*l аfi, ?i aXin. i }it g,

лтgu*-лu:iэт;э;,*: :$]А itý:\P ;;l; а iпiлэi,;:rаt i;эs{itiitia ;i*si-*r* pг*i.irllgirea t*r*lii-iiijtd r.:i* ilэri;gis[гtз,r*;l
contra*telor cie ac,|lizjtii.

15. Iпfоrшаrеа op+r*t*rilor ecoвomici tlespre rleciziile gпrрului de lucrB pentrrr achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica{i iп procedura de atribuire dеsрrё deciziile grupului de
lucru репfru achizilii se realizeazd- tп соп{оrmitаtе ctt prevederile аr{" 3] al Lesii пr. 13! djп 3 iulie
2 0 1 5 pri 

"-iпd achizi|i ile publice)

1б. Теrmепul de щtерtаrе репtrч iпсhеiеrеа contractului:

(Selecta|i tеrmепul de aqleptare respectal. Саlсulаrеа. lеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
iulie 20l5 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, se еJёсtuеаzd tlt coпformitate
сы preз,edeyile TlTLLil.UI lT1 {|apitolul I {Саlсulаrеа Теrrпsпulыi} а! Сосlului CiTil я! Republicii
Moldova),

1 7, Contractul de achizidielacordul-cadru incheiat;

lя

19. Iпfоrmаfiа privind achizi{ii publice durаЬilе (achizifii verzi) (ruЬriса datй se соmрlеtеаzй dоаr in
cazul in саrе l* рrосеdurа de achizi{ie publici аu fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
сошtrаеfutапtrасtе pentrrr lotlloturi репtru саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

2а.

*Hff.J 
aplicate сritеrii репtru achizi{ii putlliee dпrаhilе (achizilii 

I rлa,tvul

YаIоаrеа de асhiziЦiе еч ТVА diп contract/ contracte а
lоtuluiЛоturilоr репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiсауi suпла cu TVA)

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului este
mai micl decAt pragurile prevйzute la art. 2 alirr. (З)
al Legii nr. 1Зl din З iulie 2015 pTivind achiziliile
pubIice

ý6 zile ?n cazul trarrsmiterii соmuпiсйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
П 1i zile in саzul netгansmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax п

Iп cazul tп саrе valoarea estimat5 а сопtrасtцlui este
egalý sau rnai mаrе decflt pragurile prevЁzute Ia art. 2
alin. (3) al Legii nr. ] З l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

П 11 zile ftr cazul transmiterii comunicйrii prin
rniiloace electronice si/sau fax п
П 16 zile in cazul netransmiterii соmtlпiсйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п

Dепчmirеа operatorului
economic

NumЕrчl
qi data

с*пtrаttшlпil
асоrdului-tаdru

Cod
CPY

yaloarea contractului Теrmеп de
valabilitate al

лл_ a..__a,*l_.: 1л л-, _Jut пtlitl-ъultluaýut ll

uIui_cadrufrrй ТVА lпсluStч
тчА

GENIAL INVEST
S.R.L.

о
i

aa

401250,00 481500.00 24.|2.202l



Codul СРY al lgtuluiДoturilor pentru саrе au fost aplicatt critgrfi
ds dшrat}ilitate; 2l.

Сritэriul de аtriЬчirе репtrч lоtчИоtпrilе pentru care ап fost
аршсаIе entenl ое оцrаDlпtаtе:

22. Рrе{чl cel шаi sсйzчt п

23. Costul cel mаi scЁzut п

24. Cel шаi Ьчп rароrt
c*lit*te-pгe{ п

25. Cel шаi Ьчп rароЁ
calitate-eost п

Рriп рrеzепtа, dare de sеаmd, grupul de lucTa declard cd tеrmепul de цtерtаrе репtru iпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicшte а fost rеýресtМ {ехсерtftпd eozurile prwйzute de arL 32 аliп. {3) al Legti
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind асhizфilе pпblice ), рrесum qi сd tп cazul dерuпеrii coпtestцiilor gi/sat
receplioпdrii rupoartelot de moпitori4are, асеflýtеа aulost ехаmiпаtе qi sоIцiопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de sеоmй, gruрпl de luсru репtru achiziýi сопJirmй corectitudiпea dеsfфurЫi procedшrii
de achizilie,fшpt репtru care роаrtй rdsрппdеrе сопfоfm preyederilor legale iп vigoare.

Conducйtonrl grrrpului de lчсru репtru achizi{ii:
л

/bozi lov ,/r*baa_
(l{umе, Рrепurпе)

;L REPUBrй
,trЁlXtl", _

х;( Wýýtgý
Ф;:", lч-*щZ
sх'4.t /лJэ11 *
\ý{7agзlgrNtЧ./



.

Nr._!_din 29,12,2021

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritёtii contractante
Localitate

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mаi!

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedu rii de atribuire aplicate

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice
de 1ncheiere а acordului-cadru
de апulаге а procedurii de atribuire

:Сеrе
ndica

rea ofertelor de рrеturi Licitatie deschisa ] Altele

a

Procedura de achizitie repetata (dUрЭ caz'
Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru
0biectul achizi
cod cPv
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iл cazul

altor ridecet deschlsa
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
poft alului gччеrпаm епt al r|w|,y. mtепd er. qav md)

platforma de achizi i publice utilizata

Procedura а fost iпсlчsi in planul de achizitii
publice а autoritalii contractante

Апчп! de intenlie publicat iп ВДР (dчрё CaZ)

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(duрё caz)

Sursa de finanlare fBugetde stat; lBuqet CNAM: lBuget CNAS; lsursе externe;

Alte sursе:lр49дцl
6 586 409,88

Nr:----------

IMSP lnstitutul de Medicinб Urgепtё
мчп, Сhisiпёu

lDNo 1003600152606

Adresa Str. Toma сiоrЬё.1
Nчmir de telefon 022-250-809
NчmЁr de fax 022_250_809

E.mail oficial achizitii ut nta,md

Adresa de internet
Moisenco cristina

Bunuri : Servicii : Luсrdri ::

Produse alimentare (blocul alimentaф p-u апul 2022
15800000_6

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 634300220787/21 045498
Link-ul: https:i/mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1 634300220787?tab=contract-notice

tепdеr,md
Data bIicarii: 15.10,2021

п e-licitatie,md, .ach izitii.md

Link-ul сёtrе рlапul de achizitii publice publicat:

https://www,urgenta,md/1 81 1 202'l 084240.pdf
Data: ВАР nr, 73 din 2'1,09.2021

Link-ul:

https ://tender, gov. md/ro/System/f ileS/bapi20 1 4/Ьар_пr_73_0, pdf

гАсоrd-саdru _lSistem dinamic de
еlесtrопiса f catalog electronic

achizilie пLiсitаliе

valoarea estimat; (lei, fёrё ТVД)

i

rDa rNu

l



l
I

i

3. clarificari privind documentalia de atribuire:

rse уа compiela iп cazul iп саrе au fost solicitate сlаriftсёri)

Data transmiterii

4, Modificiri operate iп documentatia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul iп care au fost operate modificari)

Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare [lndicali sursa utilizatё 9i data publicёrii]

са
Теrmеп-limitЁ de depunere si deschidere а [lndicati пumёrul de zile]
ofertelor relungit (duрd caz)

5. Pini la termenu1.1imita (data 23.'l1.2021, ora 'l0:00), au depus oferta 15 (сiп с is prezece) ofertanli:

lDN0 Asociatii/
administratorii

1

2

3

1002600004030
,10036070,11922

100з600026963

Andros Boris
Апdге iGгigоrа

Data solicitarii clarificЁrilor

чпеrеа succinta а solicitЁrii de clarificare
Denumirea о ratoru lui economic
Ех
Ех unerea sчссiпtй а rйs unsului

Nr

4,

Denumirea operatorului economic

Credoprim
Livi Mad Соm SRL

trапzе uta

Fаьriса de unt di п FlогеSti

10026000477] 4 Gheorqhita Апа Lucia5. Augur Реrlа
10106000101 1 1 colcev Leonid6. produse de Familie

villa prodotti

9

10.

tqýа d9 !9ц9(VЦs SRL
Acustic Tehnologi SRL
д\rг LUX сом

12, СС Nivali-Prod
ТеIеmаr SRL

13

14,

1017600026401

1016600007719
1002600003745

Drа оmап Маriа

rici AleXeiА
8

Dоriапs & Со SRL
Panifcoo Stra еп] SRL

15. SC lDEEA-PRlM SRL

10036000414з2
] 0] 4600040053

100360009857з
10066000101 1 2

1003601001929
,1003600132567

io-o+oooossB50

cazacu vasile
BU а Ste п

Gоrе Anatolie
L

6. lnformalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare ýi aferente DUAE prezentate de citre
operatorii есопоmiсi:

Dепчmirеа operatorului economic
Denumire document о ratori есопоmiсi

Documentele се constituie oferta
va сOпsппа ta t. пч соrеsрuпdе)

zentat

rezentat
zentat

Livi Mad соm SRL zentat

]

Frа nzelUta

Fаьriса de unt din Floresti
Рrорuпеrеа tehnicё

Au ur Peda entat

Rezumatul modificirilor

]

]

7,

] Luchian Roman

] Resetnicov Alexei
п,4Usel DUmitnl

11,

Сrеdорrim



produse de Familie prezentat
villa prodotti prezentat
Casa de Соmеrt Vita SRL prezentat

Acustic Tehnologi SRL prezentat
АVт LUX соlv prezentat

Теlеmаr SRL prezentat

СС Nivali-Prod prezentat

Dorians & Со SRL рrеzепtаt
Panifcoop Strёsепi SRL рrеzепtаt
Sc lDEEA_PRIM SRL рrеzепtаt

yeZentat
preZentat

Frапzеlutа
Fаьriса de unt din Floresti
Credoprim prezentat

Livi Mad Соm SRL prezentat

Augur Реrlа prezentat

preZentat
rezentatproduse de Familie

villa prodott]

CaSa de соmегt Vita SRL prezentat
Acustic Tehnoloqi SRL preZentat

AVT LUX сOм prezentat

Теlеmаr SRL prezentat

рrеzепtаtСС Nivali-Prod

Dorians & Со SRL prezentat
prezentatPanifcoop Strёgепi SRL

Sc lDEEA_PRIM SRL prezentat
prezentatFranzelUta

Fаьriса de unt din Flоrеsti prezentat
prezentatСrеdорrim

Livi lVad Com SRL prezentat
prezentat

prezentat
Аugur Реrlа
produse de Familie

preZentatvilla prodotti

preZentatCasa de Соmеrt Vita SRL
Acustic Теhпоlоqi SRL prezentat

preZentatAVT LUX СОМ
prezentat

СС Nivali-Prod prezentat

Dоriапs & Со SRL prezentat

Panifcoop Strёsепi SRL prezentat

Sc lDEEA-PRIM SRL preZentat

Frапzеlutа
Fabrica de unt din Floresti

at
prezentat

Credoprim prezentat
prezentatLivi Mad Com SRL

Auour Реrlа prezentat
prezentatproduse de Familie

villa prodotti prezentat

prezentat

prezentat

Рrорuпеrеа fiпапсiаrё

Gаrапtiа pentru оfеrtё
(duрё caz)

casa de Соmе Vita SRL

)

AcuStic Tehno iSRL

{

DUAE

Теlеmаr SRL



AVT LUX СОМ
Теlеmаr SRL
сс Nivaliprod

Documente de calificare
at, пе

перrе7епtаt

rezentat

rezentat
rezentat
rezentat

rezentat

at, пч соrе unde

Declaratie privind

valabilitatea ofertei

Dovada inregistrarii
persoanei juridice, in
conformitate cu
prevederile lega|e din tara
in care ofertantul este
stabilit

prezentat

]

l

Dоriапs & Со SRL
Panifcoop Straseni SRL
Sc lDEEA-PRlM SRL

trапzеl
FаЬriса de Unt din Flоге

Au ur Peda

9ti

С rеdо пm

Livi П/ad Com SRL

Casa de Соmеrt Vita SRL
AcuStic Tehnologi SRL
АVт LUX сOм
Теlеmаr SRL
СС Nivali-Prod
Dоriапs & Со SRL prezentat

Panifcoop StraSeni SRL
Sc lDEEA"PRlM SRL

tаьriса de unt din Flоrе

tгапZеl

Credoprim

Livi Mad Com SRL

рrоdчsе de tamilie
Augur Реrlа

villa prodotti

Casa de Come( Vita SRL
Acustic Tehnologi SRL
АVт LUX сOм
Теlеmаr SRL

pre7entat

prezentat

prezentat
reZental

tat

Zentat

, рцZ9!

rеzепtаt
zentat

]!.е]9!!ц
prezentat

prezentat
prezentat

сс Nivaliprod
DоriапS & со SRL prezentat

7entat

Panifcoop Straseni SRL prezentat

Sc IDEEA_PRIM SRL

FаЬriса de Unt din Floreýti

Credoprim

Livi lVad Com SRL

Franzeluta

prezentat

рrеzепtаt

рrеzепtаt
prezentat

рrеZепtаt

Аugur Реrlа
produse de Familie
villa prodotti

Casa de Соmеrt Vita SRL
AcuStic Tehnologi SRL
АVт LUX сOм

рrеzепtаt
prezentat
prezentat
preZentat

prezentat

рrеzепtаt

Autorizatie sanitar-
veterinara de functionare
pentru unitatea de
transport gi certificat
sanitar.veterinar (p/u

produsele de origine
апimаli)

Теlеmаr SRL lentat

-+

Se ча сопsлпа рrlп,,

I

-I
l produse de tаmiliе

l villa prodotti

]

]

] l

]



zentat

Autorizatie sanitar-
veterinari de funclionare
а ofertantului sau
certificat de inregistrare
oficiala pentru siguranta
a|imentelor (,л

conformitate сч genul de
activitate)

confirmare prin detinerea
stocului, de griu necesar
indeplinirii contractului ре
о perioada de cel putin 10
zile nifica е

certificat de caliatate si de
provenienta а materiei
prime (fаaпё griu)

Confirmare prin detinerea
stocului, de griu песеsаr
indeplinirii contractului ре
о perioadЁ de cel putin 10

zile { panificalie)
certifi cat privind detinerea
laboratorului/contract cu
laborator atestat p/u

efectuarea controlului
permanent asupra ca|itйlii

certificat de
calitate/conformitate gi

zentat

prezentat
prezentatPanifcoop Straýeni SRL

Sc lDEEA-PRIM SRL

СС Nivali-Prod
Dorians & Со SRL

Nu este песеsаг

FranzeIuta prezentat

Fаьriса de unt din Floresti prezentat

prezentat

Livi п,4аd Com SRL
Augu r Регlа
produse de Familie

prezentat

prezentat
zentat

villa prodotti prezentat

Casa de Соmегt Vita SRL рrеzепtаt
Acustic Tehnologi SRL prezentat

AVT LUX СОМ prezentat

Теlеmаr SRL prezentat

СС N ivali-Prod prezentat

Dorians & Со SRL prezentat

Panifcoop Strёqепi SRL prezentat

Sc lDEEA_PRIM SRL
рrеzепtаt

Panifcoo пi SRLS
Dоriапs & Со SRL rezentat

rezentat
Sc IDEEA-PRIN/ SRL prezentat

Frапzеlutа prezentat

Dortans & Со SRL prezentat

Panifcoop Strё9епi SRL
Sc lDEEA_PRIlv SRL

prezentat

prezentat

tranzeluta prezentat

Dоriапs & Со SRL prezentat

Panifcoop Strёsепi SRL prezentat

SC lDEEA-PRIM SRL prezentat

Fаьrjса de unt din Floresti

F rапzе lu zentat
zentat

Сrеdорrim

Livi Mad Соm SRL prezentat

Auqur Реrlа prezentat
produse de Familie prezentat

prezentatviIla prodotti

Casa de Соmеrt Vita SRL prezentat

AcuStic Tehnoloqi SRL prezentat
prezentat

entat

tat

talсс Nivali-Prod

Panifcoo Strё пi SRL

AVT LUX СОМ
Теlеmаr SRL

Dorians & Со SRL
prezentat

Sc lDEEA_PRIM SRL prezentat

Franzeluta prezentat
prezentat

Credo rlm tat

)

Сrеdорrim

т

Fabrica de unt din Floresti
]

i



Livi Mad Com SRL

produse de Familie

Аuguг Регlа

viIla prodotti

Casa de Соmеrt Vita SRL
AcuStic Tehnologi SRL
АVТ LUX СОМ prezentat

Telemar SRL
Сс Nivali-Prod

Dorians & Со SRL
Panifcoop Stгёgепi SRL

prezentat

prezentat

лtаt
цеzепtаt

Sc lDEEA-PRlM SRL

,

l

inofensivitate (СЕ sau
alternativ}

plez елlаt
pL9zen|ql

р!це|tаt
tat

tat

zentat

entat

(lпfоrmаliа privind denuпirea documentelor prezentate se va indica iп conformitate cu сеriп|еlе din documentatta

de afйulre glse va сопsеmпа prin: prezentat, neprezentat, пч corespunde (iп cazd сепd dосumепtul а fost
prezentat, dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

7. lnformatia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Dепчmirеа lotului
Denumirea operalorului

economic

pretul ofertei
(fara TVA)-

cantitate ýi
unitate de
masur;

corespunderea
cu сеriпtеlе de

calificare

Corespu
nderea

cu
specifica

tiile
lehnice

FаЬriса de Иt din Flоrеýli
Сrеdорrim

sA trапzеlutа 66 1 16,80

234 180,00

283 33з,зз

2000/kg

вqq'цs

3,1 Biscuiti de ovas

4.Вriпzа de vaci 9 %

Оfеrtа пu согеsрuпdе
cerinlelor Solicitate, S-a cerut
per lot 3 1 Biscuili de ovas si

З,2,Biscuiti cu tarite de griч S_a

propus doar -biscuili de ovaz.

villa prodotti 201 ,|90,00
+6,Carne de gбiпё (pui

cU fiегфге rapida) produse de Familie 211 792,00

+

+ +

+ +produse de Fаmiliе

Livi Mad соm

638 385,00

38 240,00

Сrеdорrim 552 000,00

7.саrпе de vita

calitatea 1

9.Ca9caval450/o

11 а USсаtё

Au uг Реrlа

Livi Mad com

600 000 00

12 628,00

6200/kg

7300/kg

4800/kg

2

оfегtа песопfоrmа S_a

sol]citat caýcaval S-a рrорUS
ca(ofi.

+

+

t +

+

1

+

Fabrica de unt din Floresti 48 160,00 +

+

+l2,Сhеfir 2,5%

credoprim 66 666,6/ .1000/]itri + +

Frапzеlч(а 35 418,0013,chifle
Dorianis & Со SRL 37 350,00

()

] 5 000/buc 1

]

]

]

З,2.Вisсчifiсu ta.ile de gliu

оfеrtё

4500/k9

320л

8,саrtо'

FаЬriса de Unt din Floreýti |479 184,00

I

l



+ +Panifcoop Strёýепi SRL 44 193,00

43 274,08FranzelU(a
+Sc lDEEA"PRIM SRL 25 184,00 +

14,1,Covrigei

Pan fcoop Stгёsепi SRL 27 408,00
1600/k9

Frапzеlutа
Sc lDEEA.PRlM SRL 9lи4,00

14,2.covrigei cU tarite

de griu

Panifcoop Strёsепi SRL 10 554,00

600/kg

FrапzеlU(а 4з 274,0815-covrigicU
susan/mac Рап ifcoop Striseni SRL 44 400,00

15000/buc
+ +

DorianiS & со SRL ,l4 970,00 +16,Cozonac
Panifcoop Straseni SRL 22 500,00

3000/buc

SA АUOUr Peda 188 350.83 + +

ргоdusе de Familie 2зз 771,00 + +

248 000,00
З1O0ikg

17, crevursti din саrпе
de vitd din саrпе de
vita de calitate
sUреriоаrё ambalate iп

mеmьrапё паturаlё,
fara adaus de
emUlgatori

сс Nivali - Рrоd +

SA Аuqur Реrlа 309 025,00 +

vi la Ргоdоtt] з29 000,00
produse de Familie 358 375,00 + +

18, Salam
" DосtогSсаiа"саl itatea
Suреriоагё

сс Nivali - Prod 419 099,00

4700/kg

+ +

24,Dovlecei Livi Mad Com 26 030,00 1900//kq + +

ЗO,Нriýса (iпtrеааё) Livi [/ ad Com 87 681,00 3З0O/kg Pret mаjогаt

FаЬriса de Unt din Floreýti 7,18 940,00 51500/litri + +Зl,Lарtе 2,5% (Stiсlё

0,5lit) Сrеdорrim SRL 953 703,70

FаЬriса de Unt din F|оrеSti 280 000,00 28000Лitrj + +

з50 000,00

32,Lapte 2,5% (pachet
1lц Credoprim SRL
ЗЗ,lИаgiuп (pasterizat)

diп:рrUпе,mеrе,роmUS

0аrе,

casa de comert vita 23 400,00 1З0O/kg +

з4 Мапdагiпе Livi Mad com 52 260,00 3000/ka

З7, М егс Livi Mad Соm 121 00 + +

+ +З8,Моrсоч Livi Mad соm

SU riоага camOlino

40,Orez (ЬоЬ iпtrеg,
rotUnd)calitatea

Livi Mad com 38 360,00 2800/kg

50 000,00 25000/buc Рге1 majorat +42,0uЁ de gaina

dietetice

Acustic Tehnologie SRL

l
l

}

f

1

| 17 944,50

21

28,Fruпzё de daiin

0vaS lipsa oferta

25l
26,F5iпё de gгiu. ca]ilatea ]

SчрегiоаIа
i1100/k9.lipSa оfегtа

2Z.Fructe uscate iп

asortiment

..,

!

.liрSё оfогtёl 1400lkg

з6.Маzаrе verde

140

760Лitгi



casa de come4 vita 19 200,00 750/kg + +4З,Раstа de roýii (25%

SUbstanta USсаtё)

з8 533,60 2000/kg44,Paste feinoase
calitatea Sчреriоаrа
din soiuri tап din griu

Figurate са forma 4-5

fеlчп: Реппе,
Rigate,Farfalle
spiгale,ýcoici,

EranzelUla se геSрiпgе din motivul

рrеsепtёrii certificatuluide
conformitate пr 0срr-
00111А004924-20 din
14,02.2020 valabil рlпД Ia

14.02.2023, се atestё
calitaiea prodUSUlUi pentru

grupa С. care nu

сOrеSрUпdе раSlеlоr din
SoiUri tari, Сопfогm HG
пr,755 din 03,07,2007 ,

раStеlог din SoiUri tап de
griu lе este atirbuita gгUра

А,

l

AVT LUX СОМ 51 9з5,00
теlёmаr 54 171,00 1, +

46,Peýte congelat fara
сар"Argentina"

L]vi Mad Соm SRL 96 471,00
AVT LUX СОМ 94 з95,00 liрSё qarantie

126 бз0,00
47,Peýte congelat fёrё

сар "Hec"_Merluciu TOlemar
2700/kg

t/illa prodotti 172 200,00

173 610,00рrоdusе de Eamile
48.Piept de gаiпЁ (fаrа

oS)

СС Niчаli-Ргоd 173 760,00

3000/kg

306 915, 00 +Dorianis & Со SRL +

FrапzеlUtа 307 053.25 1 +

347 205,00

49,Piine аlЬё

Panifcoop Strаýепi SRL +

Dorian is & со SRL 128 205,00

+

+ +

FrапzеlUtа 131 389,50 +

155 832,60
16 500/kg

39500/kg

1

s0.Piine cU Sесаrё

Panifcoop Strёsепi SRL +

Livi Mad com 54 660,00 3000/kq + +53,Роrtосаlе

57,Sfесlё rоýiе Livi Mad соm ,|,1 860,00 2000/kq

68 01з,00 +Fabrica de unt din Floresti +

Сrеdорrim SRL 90 000,00

2700/kg
+

58,Smiпt?пё 10%
+

3,19 425,00Fаьпса de unt din Floresti Pret majorat +59,Smintina 10%

(pahaг),de 2009r
Сrеdорrim SRL 4,]6 666,6/

7500/k9

+ +

62.SUc limpezit in
asortiment:mere,StrU9u
гi,соасаzё,а cite
200ml,

casa de соmеrt vita 140 600,00 7400/litri

63,Nесtаr:рiегsiс in
asortiment

CaSa de Соmе( Vita 140 600,00 7400/litri

64,Ulei de flоагеа
SoarelUi (rаfiпаt)

Livi Mad соm 64 975,00 2З00/ kg

Fаьriса de unt din Floresti 707 199,00 + +

S

l

1300/kg L lipsa ga.antie

45.Раstе.fёiпоаýеfidеэ 
1

taiate (scuгt).ca]itatea
]iрýё б.Jerta ,500/kg

I

]

51,Рiоеr,леоru,{ЬоаЬеi i ]iOSa o{erta .,i,l13lka

52,PiDef пеоru {0ra0 !iрSЁ oferta 19,80 kq

54,Sare de lam?e liрSё оfёгtа ]80/kq
5rSаrе,Oеаmа llliоsё оfеrtё l350/ka

1300

t ]

6,1,Suc dё tomate. Ьrсап
-3litri .,.

2000ЛitriIiрSЁ оfегtа

I



SA AuqUr Реrlа 771 083,зз 5700/kg

6200/kg

+ +

.]Iclsllllc /J 70

66,UStLrro] UScat

67,Vaza аlЬё
(рrоаsрёtа)

Сrеdо m SRL 844 444,44

37 200,00

+

+

+

+

FаЬгiса de Unt din Flоге9ti

Сrеdоргim SRL
2,18 500,00

277 771,7в
50 00л t т

Pret majorat +

+

Liv] Mad соm ,l09 
360,00 8000/kg + +

65,Unt de часё
rаsimе 7З %

68, lau( clasic1,5%

69,Zаhёr (din sfeclа de
zaha

- 
iп cazul utilizёr]i licltatlel e/ectronlce s е va iпdiса pretul ofertei fiпаlе

(lnformalia privind "Corespunderea cu сеriп!еlе de ca rlcare" ýl "corespunderea cu specificatiile lehnlce', se уа
сопsеmпа рriп: ,+" iп cazul corespunderii siрriп,,-'iп cazul песоrеSрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea чпоr neclaritili sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei cu cerinlele
stabilite in documentalia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea prelului anormal de scazut} s-a solicitat:

Dorianis &со

'f

produse de Familie

villa plodotti

Ачgчr Реrlа

АVТ LUX СОМ

9. ofertantii respinli/descalificali:

SA Franzeluta

Data
solicitarii

operatorul
economic

lnformatia solicitata Rezmatul rЁsрчпsчlчi
operatorului economic

24 11-2021 Livi Mad соm preze ntat
prezentat

prezentat

Рriп prezenta, grupulde lucru репtrч achizitii аl lMSP
lMU Solicitё prezentalea mostlelol сопfоm ofedei
depuse de catle Dumпеачоаstri iп cadrul LD Nr,

осdS.ЬЗWdр1 -[1D_1 634300220787/21 045498 din
23,11,2021 pllyiпd, achizilionarea ( ProdUSe
aLmentare (Ь almental penku anU] de activilalc

prezentat
рrеzе п tat

20?2l, loiur]lc ofertate
lntru evaluarea obiectiva а oierte]or propuse in cadru] LD Nr

осds-ЬЗпdрl-МD-1634З0022078721045498 din 2З.1 1,

2021 рпчiпd, achizilionarea ( ProdOSe alimentare (bl

alimentffpentru anulde aclivitate 2022D, iп чфеrеа
respectarii рп ncipillui transparcnlei ýi сеl al taatamenfului

egal, in lеmецJlаrl, 17 аliп,4) ýia11,69 апп, З) ale LEll
рпчiпd aфiziliile publice, nr 1Зl/diп 03 07 201s.grupul de
lucfu pentu achlaiti din cadrul lMsP lnstllutul de t\,{edicina

Urgeпta solicita iп con'ormitatecU celintele Г]lJАЕ
prczeniarea cedjlicafuluide conformйte репи] lot!] пr 17

crevuýtj din саmе de viЁ' calilate superioaгa,

prezentat

Рriп prezenta, сопduсеrеа lMSP lnstilutulde Medic]na
Urgenla sollclla рrеzег!аrеа oгoinUlui de plala
пr,200 d]п 2З 11 2021 pгivind lranzaclia еfесluаtё

репlгU garant]a de оfегla la Licitatia deschisa pгivind.

achizit]onarea ( ploduse аlirпепtаrе (bl alimenlar
penlru anUlde aclivitate 2022D nl. ocds b3wdp1-I\.4D-

] 634300220787/21045498 din 23 11, 2021 confirmat
plin Semnбtura/ýtampila umeda а bancii, deasemenea

ýiexlrasUl Ьапсаr

Au foSt prezentate conturi
ьапсаrе altele decit сеlе

рrеzепtаtе iп cadruI licitatiei

Denumirea operatoruIui есопоmiс MotivuI respingerii/descalificirii
lotul пr. 3 biscuili cu ovaz- oferta este iпсоmрlеtё s- а oferit

dоаг pozilia 3,1 din lot Biscuiti de ovaz, pozitia 3,2, Biscuiti cU
tёrilе de gIiU- lipseýte,

lotul пг, 1З, Chifle se propUne ambalajde 0.08,kg in loc
de ambalajde 100 gr,

- lotul nr,14, сочгigеi - оfегtа este incomplet5 in Sistemul
SlA RSAP М-Тепdеr fiind indicata чаlоагеа dоаг pentru о

9

Livi Mad соm

t

l

sC rа"а.пйsпТ J
L

l



lt

singura pozitie din lot, in loc de 2 pozilii din lot, Din oferta
plasata iп sistem rezulta рrеl majorat la ambele pozilii.
- lotul пr, 15 -а fost Solicitat covrigi cu SUSап/mас cU

9гeutate; 70-1009r; ambalat in polietelena individual, cite 1buc-

а fost оfегit согчigi in ambalaj (saci) а cite 3 kg ýi 14 k9,
, lotul nr, 44 oferta - paste fainoase calitatea SUperioara din

Soiuri tari de griu figurate са fогrпа 4 5 feluri Реппе Rigate,
Fаrfаllе,SрiIаlе, scoici, сопfогm certi{icatului de conformitate пr,

0срь001 1 1А004924-20 din 14,02,2020 valabil рiпa lа
14.02.23, se аtеstё сё pastele fac parte din grчра С, саге nu

соrеsрчпdе раstеlог din soiuritaгi, conform HG пr,755 din

0З,07,2007, pastelor din Soiuri tагi de gгiч lе este atiфuita grupa

А,

Pentru loturile пr. 9 оfегtа Se respinge iп temeiula(,69 alin (6)

lit Ь) al Legii privind achizitiile publice пr,131 diп 03,07.2015, din

motivul necorespunderii cu сеriпtеlе solicitate Si апumе:
- lotul пr, g.caýcaval 450/о: S-a Solicitat cascaval S-a

oferit cartofi ;

- lotul пr, 46 Peýte congelat fаrё сар "Аrgепtiпа" а fost
indicat еrопаt Suma ofertei ýi anume а fost oferit Peýte congelat
fёгё сар "Hec"-Meduciu care este atribuil lotului 47, Astfel,
oferta se rеsрiпgе са fiind песопfоrmа.
Pentru lotul пr, 30,НпФа (inIreaq а) оfеrtа Sc .espinqe in

lemeiUl art,71, alin (1) lit,d al Legii рriч]пd achizitiile publice nr,

131 din 0З,07,2015, deoarece чаlоаrеа propUSa depёSeste cu

30% Valoarea eStimativa а achizitiei,

Livi Mad СоМ

Fabrica de unt din Flоrеst]

Dогiап s &С0

Pentru lоtuгilе пr,пr, 59,Smintin' 10% (раhаг)dе 2009r si 68

laurt clasic 2,5% оfеrtа se rеSрiпgе in lemeiuI агt,71, аliп. (1)

lit,d al Legii privind achizitiile publice пr 131 din 03.07.2015,
dеоаrесе чаlоагеа рrорusа depёýeýte cu 30% чаlоаrеа
estimativa а ach

Loiul пr, 49 раiпе alba - EХaminand mostra de Piine alba prezentaй

de сёirе Dorianis&co SRL, s-aU conslalal Urmaloaree neconformi!;!i:

1) Mostra de рЭiпе аlЬа prezentala are un gust acru, in limpul

consumului are consislenta cleoasa, se simte Un gust plonuntat de

dro]die, este poroasa, сееа се duce la faramilarea painii la а doua zi,

2) lnformalia delinuta ре stickeг-ul producatorului de ре ambalaj пч

colespunde cU Spec]Icarea piinii indcala in formularul 
"Specifcalii

lehnice" (Апехеi пr,22), oferlantul а efectuat о copiere (copy-paste) а

cerinlelor tehnice solicitate de сЁtlе autortalea contractanta. fай а

indica concret specificarea рrорUsа
3) Соmропепlа piinii, сопfоm slrcker ulU de ре аmЬа aj, nd са

са piinea eýte produsa d]п fa па de calitatea superioarЁ ýi intii iпsё

са сеriлlа obligatorie а Iostso]icitatб pine аlЬб de calitatea sчре.iоаrЁ
(conform HG Nr,775din 03,07 07-Апеха пr 2llt а) сееа се denola faplul

сa oferta пU corespunde cerinlelor inaintate de autoritalea

contractanta.

4)Maimu tca atil, in cert]ficatulde conformilale Nr ОСрr-001

11 А008000 20 din 10 decembrie 2020 valabi] рiпа la ]0 decembrie

2021 ргеzепtаt, раiпеа propusa de Оlеrlапl este din faina de griu de

calitate Superioara Si calitalea l fapt din cale rezu]ta repetat й piinea

propusa пU corespunde сегiлlеlог iпаiпtаlе. Totodata, сопfогm

Raportului de iпсеrсёп nr, 6321 din 03 decemblie 2021 рrеz€пtаt de

catre conlestalor, la rUbrica denumirea prodUsului , Piine imp]etita" se

indica expres са piinea este d п amestec de 
'а 

па de griu de calitate

sчреriоаЁ ýi intii, пU doar de calitate superioara. dupa счm а lost

Solicitat,

Astfel, oferlantul Dorianis&co SRL, prin оfегtа depusa,

inclusiv cerlifrcatul de conformitate ataýal s] moslla ргеzепtаtа пч а

l()



l1

{demonstrat са produsul oferit corespunde iп totalmente

Specifcalii]or tehnice solicitate iar polrivit аrt,44 alin (1) al Legi
privind achizi1 le пr, 131 din 03,07 2015, оfеrtапtчlаrе obgatia de а

eabora оfегtа iп confoгmitate cU prevederle din dосUгпепtаtа de

atibLrire,

oferta а fost considerala песопformа. dеOагесе п!
соrеSрчпdе cerinleor eХpuse in dосчп]еп{аlа de alribuire, fiind

respinsa in leme]u art.69 аliп (6) lit Ь) al Legi] prvind achiziliie
publce пr,lЗ1 din 0З,07 2015,

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiecare lot;
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate lоturilе rl
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiasi оfеrtапt: /лdlсаftj

Justificarea deciziei de а пu atribuicontractul ре loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai sсЁzчt r;

costul сеl mal scazut r
Сеl mai Ьuп raport calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп caclrul procedurii de atribuire sunt aplicate mаi mutte crtterii de atribuire, se vor indica toate
criteriile de atribuire aplicate si dепumkеа loturilor aferente)

12. lnformatia privind factorii de evaluare aplicali:

(Se va солрlеtа pentru loturile саrе au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаiЬuп rapoft calitate-pre| sau cel mаi
Ьuп raport calttate-co st)

Factorii de evaluare valoarea diп оfеrtй Punctajul calcuIat

Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Dепчmirе factorul п Ponde геа

Denumirea о rаtоrului economic 1

't3. Reevaluarea ofertelor:

(Se уа completa iп cazul iп care ofeftele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluёrii ofertelor Se mеп!iпе in vigoare decizia AutoritЁtii contractante din data de
30.11.2021 in baza Deciziei ANSC пr 03D.881-21 din data:
27,12.2021,

Modificirile оре rate Nu se vor opera modificёri.
,14. in urma ехаmiпiri, evaluёrii si compararii ofertelor depuse ln cadrul procedurii de atribuire S-a decis:

Atribuirea contractului de achiz ublicё/acordulul-cadru
Dепчmirеа

operatorului
economic

cantitate
si unitate
de misurЁ

Pretul
unitar

(fаrё TvA)

Prelultotal
(fara TvA)

Prelul total
(inclusiv

TvA)

Dепчmirеа lоtчlчi
е

ll

'

i
.l

J

i



4,Вr'iпzё de vaci 9 % FаЬriса de
Unt din
Floresti

4500/kg

villa prodotti 6200/kg6.Саrпе de gёiпё (pui cu fierbere
rарidё)

7 carne de viti calitatea ] produse de
Familie

7300/kg 87,45 766 135,00

tаьriса de
Unt din
FloreSti

4800/kg

Livi Mad
Com
FаЬriса de
Unt din

FIoresti

2200/kg

4000/litri

12 628,00

48 ,l60,00

99,83 479 184,00

5,7 4

12,04

13,Chifle Dorianis &

Со SRL
15000/buc

14,1,covrigei Sc lDEEA_
PRllV SRL

1600/kg

2,4s

15 74

37 350,00

25 184,00

40 338,00

27 198,72

600/kgSc lDEEA_
PRlM SRL

15,74 9 444,00 10 199,52

15,Covrigi cu susan/mac Panifcoop
Strёsепi SRL

15000/Ьчс 2,96 44 400,00 48 000,00

16,Cozonac Dorianis &

Со SRL
3000/buc

17. Crevursti din саrпе de vita din

саrпе de чitё de calitate sчреriоаrё
ambalate iп mеmьrапё паturаlё,

fёrё adaus de emulgatori

Augur Perla 4700/kg

Livi Mad
Com

1900/kg

FаЬriса de
Unt din
FloreSti

5l500/litri

65,75

13,70

13,96

4 qq

32,Lapte 2,5% (pachet 1 lit) FаЬriса de
Unt din
Flогеgti

Casa de
comert vita
Livi Mad
Com

28000/litri

1300/kg

3000/kg

З3,Маgiuп (paSterizat)

diп:рruпе,mеrе,роmu9оаrе
34, Mandarine

37,lVеrе Livi lVad

Com
2300/kg

9,Cagcaval 45%

] 1,Сеара Uscata

12.Chefir 2,5%

14,2,Covrigeicu tёri!е de griu

] 8, Salam "Doctorscaia"calitatea

sчреriоаrё

24, Dovlecei

31,Lapte 2,5% (stiсlё 0,5lit)

52,04 234 180,00

575 040,00

13 640,00

52 000,00

14 970,00 16 ,l67,60

226 021,00

10,00 280 000,00 302 400,00

18 00 23 400,00

52 260,00

28 080,00

17,42 62 700,00

5,28 12 144,00 13110,00

I

Livi Mad
Com

?.

38,Моrсоч 2500/kg 5,00 12 500,00 1з 500,00

32,450 201 190,00 1241 428,00

638 385,00

l,ввзsТ,вЗ

l 

зозоzs,оГl з7Osз0,00 
|

1
26 030,00 28 120,00

718 940,00 776 620,00 
l

252 900,00

]

l

Augur Реrlа 3100/kg l 60,76

,

l



40.orez (ЬоЬ iпtrеg, rоtчпd)

calitatea su rlOаrа camolino
43.Раstй de rogii (25% suЬstап(ё

46.Peste congelat fёrё сар

casa de
соmеrt vita
Теlеmаг

Теlеmаr47.Peste congelat fёri сар "Нес"-

Merluciu
48.Piept de gаiпё (fara os)

49,Рiiпе аlЬё Frапzеlчtа
SA

50,Рiiпе cu sесаrё Dorianis &

Со SRL
53, Рогtосаlе Livi Mad

Com
57,Srесlё rоýiе Livi lt/ad

Com
58,Smiпtiпё 10%

62,Suc limpezit in

аsоrtimепt:mеге,struguri,соасёzё,а
cite 200ml.

63,Nectar,piersic iп asortiment Casa de
Come Vita

Livi Mad
СOц
FаЬriса de
Unt diп

Еlоrеsti
67,Vаrzё аlЬё (рrоаsрёtё)

Zаhёr (din sfесlё de zаhёф 8000/kg 13,67 109 360,00

Апчlаrеа procedurii de achizitie publica

iп temeiul art,71 аliп, lit

ArgUmentare

'|5. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Livi П.4аd Com SRL
Аuqчr Реrlа

FаЬriса de
Unt din

|]s!e,s!i
Casa de
соmеrt vita

64,Ulei de floarea soarelui (rafinat)

65,Unt de часё grёsimе 73 %

,l

]

.
iI
Il

Livi Mad
Com

13,70 38 з60,00 46 032,00

19 200,00

54 171,00

126 630,00

25,60

41,67

46,90

7 ,7735 307 053,25

23 040,00

65 005,20

151 956,00

331 800,00

1300/kg

2700/kg

750lkg

12 800,00

73 440,00

54 660,00

5,93

25,19

19,00

18,22

11 860,00

68 013,00

3000/kg

2000/kg

2700/kg

7400/litri

7400/litri 19,00 140 600,00 168 720,00

2300/kg

szoolKg 124,07

28,25 64 975,00 77 970,00

6200/kg 6,00 37 200,00 40 176,00Livi Mad
Com
Livi Mad
Com

118 080,00

Modalitatea de transmitere

15/ДRSАР, e-mat|

15/Д RSДР, e-rnatlj

/S/Д RSДР е-mаli, /

30,11,2021

30.11.2021

/S/Д RSAP, е-mа4i30.11.2021

30,11.2021 1S/Д RSДР е-mаЦl

1S/Д RSДР, е-mаll]produse de tаmiliе з0.1 1.202,1

l .-}

2800/kg

UScata)

f"Argentina"

Villa Prodotti 3000/kg 57,40 172 200,00 
| 

206 640,00 
l

39500/kg

16500/kg 7.77 128 205,00 l ,l38 461,00

65 580,00

,l40 600,00 168 720,00

Izоzlзз.офzозs00"00 l

Denumirea operatorului
economic

FrапzеlUlх

tаьriса de unt din Floresti

Сrеdорrim

Data transmiterii

lro.,,,.ro,



villa prodofti

Casa de Соmеrt Vita SRL
Acustic Теhпо iSRL
AVT LUX cOlM
Теlеmаr SRL
сс Nivaliprod
Dоriапs & Со SRL

Dепчmirеа operatorului
economic

SA Ачgчr Perla

casa de Соmе( vita sRL

DorianiS sRL

30.,l1.2021

30,11.2021
з0.11.2021

30.11,2021

30.1 1.2021

з0,11.2021

ailJ
IS/Д RSAP, е-mацl

lA!ý4е€-щ!4L
1S/,4 RSДР, е,mаlU

1S/Д RSДР с-m

/д RSдР, e-mall
/Д RSДР, е-mаЦl
/Д RSДР. е-mацL

Panifcoo Str eni SRL 30.11.2021 /Д RSДР, e-mallJ
Sc |DEEA-PR|lV SRL 30.11.2021 lД RSДР, е-mаЦ]

(lпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicati iп procedura de atribuire despre dectzitle grupului de lucru pentru

achizi,tii se rеаlizеаzё iп conformitate cu prevederile аfl. 31 al Legii пr, 1З1 diп З iulie 2015 privind achizitiile publice)

,16. Теrmепul de asteptare pentru incheierea contractului:

lп cazul iп care чаlоаrеа estimata а conгactului este

mai mici dесбt pragurile рrечёzutе la аrt, 2 alin, (З)

al Legii пr, 131 din З iulie 2015 privind achiziliile

П б zile in cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп

П 'l1 zile in cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп

iп cazul iп care чаlоаrеа estimatё а contractului este
еgаlё sau mai mare dесбt рrаguriIе рrечёzutе lа а(
2 alin, (3) аl Legii пr, 131 diп 3 iulie 2015 privind

П 11 zile 'iп cazu| transmiterii соmuпiсёrii рriп

achiziliile publice mi оасе electronice si/sau fax ,

ml оасе еlесtrоп ice si/sau fax

mi loace еlесtrопiсе si/sau fax

mцlоасе electronjce si/SaU fax
п 'lб zile in cazul netransmiterii соmuпiсdгii рriп

(Se/ecta|i tеrmепul de аýФtаrе respectat Calcularea tеrmепеlоr prevezute de Legea пr- 131 din 3 julie 2015
privind achizitiile publice, inclusiv atermenelorde аstфtаrе. se efectueaza iп сопfоrmitаtе cu prevederile T|TLULUl
lV Capitolul l (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. contractul de achizilie/acordul.cadru incheiat:

vа|оаrеа contractului

firа TvA incIusiv тvА

497 з75,00 596 851 00 з1 12,2

180 525,00 194 955,00

34 628.00

382 783.00

теrmеп de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cad ru

з1,12,2о22 l

::у1

20.12.21

!

sc ldeea prim

Livi Mad соm SRL Cu capital
autohton

cu capital

aUtohton

з7 398,24 з1 ,12,2022

432 686,00 з1,12,2022

з1.12,2022

intreprinder
еа:

cu capital
autohton/
cu capital

mixuasocier
е/

Сч capital
strain

NumaruI
si data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
ср

cu capital
autohton

59

Cu capital
aUtohton

cU capital
autohton

63 16.12.21

64 16.12,21 44 400,00 48 000 00

1_1

30,1 
,1.2021

l

|ьо | 
ls lz zl [,:ч L

cu capital l

l_,ч"l ]

з88 560,00

61 | 28j2211-]
Bz l п.lz,u I

Рап|fсоор SПaýeni SRL



65 20 12 21 638 385,00 766 135,00 31,12,2о22

66 17 1221 з7з з90,00 448 068,00

cU capital
aUtohton

67 2з,12,21 180 801,00 216 956,00 з1,122022

28,12,21 зз1 800,00
Cu capital

autohton

Cu сар ta
aUtOhton

69 15,12,21

307 053,25

2 535 676,00 2 796 200,00

Produse de Familie ýRL
cU capital

autohton

vill а Prodotti SRL l CU capital
autohton

теlеmаr sRL

Franzeluta

SA Fаыiса de Unt din Floresti

18. lnformalia privind achizilii publice du rabile (achizilii verzi) (rubrlca dаtё sе соmрlеtеаzё doar iп cazul iп care
|а procedura de achizitle рuЬ сё au fost aplicate criterii de durabll/tate sls-a inchelat contract/contracte репtrч
lot/loturi репtrч care au fost aplicate criterij de durabilitate)i

Au {ost aplicate criterii pentru achizilii рчЬliсё durabile (achiziliiverzi)?

Рriп prezenta dare de sеаrпi, grupul de lucru dесlаrd сё tеrmепul de a9fepta/e pentru iпсhеiеrеа
contractuluilcontractelor indicete е fost respectat (ехсерfал d cazurile рrеvёzчtе de art. 32 аliп, (З) el Legii пr, 131 diп
3 iulie 2015 privind achizi|iile publice ), precum qi сё iп cazul depunerii contesta|iilor gi/sau rесерliопёrii rapoartelor
de monitorizarc, aceasfea au fost ехаmиаrе si so/utionate.

Рriп prezenta dare de sеаmё, grupul de lчсrч pentru achizi|ii сопfirmё corectitudinea dеsfёýulёlii procedцrii
echizi|ie, fapt pentru care роаrtё rёsрuпdеrе сопfоrm wечеdеilоr legale iп le.

Сопdчсйtоrчl grupului de lucru pentru ail ciocanu

(DД/NU) nu

Vаlоаrеа de achizilie сч TvA din contract/ contracte а lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

codul cPv al lotului/loturilor репtrч care ач 
'ost 

aplicate criterii de
durabilitate:

(indicati sumа cu ТvД)

CriteriuI de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi sсёztl о

cosiu/ cei лal sсЁzut п

Cel mаi Ьuп rароft calitate-pret.

cel mаi Ьuп rароП calйte-cost п

l5

з1,122022

бв з1,12.2022

з1,12,2022



Апехб
la Ordinul Agen{iei Achizilii Publice

пr. din

Formular - tip

Dare de sеаmй privind modificarea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru

. Nr. б Din 27.12.2021

I. Date сu рriчirе la autoritatea contractantй:

II. Date сч privire la рrоссс|urа dc achizitie:

III. Date cu privire la contractelor de achizitie:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante рrirпйriа ustia
Localitate s.Ustia
IDNo l 007601 00902б
Adresa s.Ustia,r-l Dubйsari
Numйr de telefon 0248-55-2-зб
Nчmйr de fax 0248-55-2-зб
E-maiI pr_ustia@mail.ru
Adresa de internet
реrsоапа de contact Tatiana Cojuhari

Рrосеdurа de atribuire aplicatй Сопсurs рriп сеrеrеа ofertelor de pret
Nr. рrосеdurii Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- l 62565 75 75 894
Data deschiderii ofertelor |6.07.202l

Nr. ВАР
Data publicйrii in ВАР
Data (datele) 9i rеfеriп{а (referin{ele) publicariЫ
апtеriоаrе in Jurпаlul OficiaI al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) Ia саrе se rеfеrй
апuпtul respectiv.

Tipul сопtrасtеlоr de achizi{ie Вuпчri п

Obiectul de achizi{ie Рrоdusе alimentare p/u sem. I uпчDб7ГGrudiпБ
de copii ,,Andries".

Cod СРV l 5800000-6

Сопtrасtul se rеfеrй la un р-ЪМ qilruu
рrоgrаm finan{at din fonduri ale Uniunii
Еurорепе

Nuп

ьursа de llnantare
Buget de stat п

Data deciziei de atribuire а contractului
21,12.2020

1



Operatorului economic ciqtigйtor SkL Loyis Апgrо ]007600013788

laguette,S.R.Z. 10l460003774t
I.I. Prozorovski Liliап l0l0605000089
S.R.L, Villa Prodotti 1016600007719
SA Fabrica de uпt Floresti 10036070t 1922
CC "Niyali-Prod SRL 1 0066000 l 01 ] 2

Date de contact ale ореrаtоrчlчi economic SRL Lovis Angro -02284ЗЗ70
Baguette S.R.L. -022407100
I.I. Prozorovski Lilian -0691 57487
S.R.L. Villa Prodotti - 022846ззз
SA FаЬriса de unt Floresti-O79941799
CC'Nival i-Рrоd SRL-O68686502

Nr. contract de achizitie SRL Lovis Апgrо -27
Baguette S.R,L.- 31
I.I. Prozorovski Lilian-28
S.R.L. Villa Prodotti-29
SA Fabrica de unt Floresti -30
CC"Nivali-Prod SRL -32

Data contract de achizitie 28.07.2021

yаlоаrеа contractului de achizitic 4

теrmеп de valabilitate з|.|2,202\

Теrmеп de execu{ie з1.12.2021

Tipul mоdifiсйrilоr ореrаtе Мiс9оrаrеа valorii сопtrасtulчi п
Majorarea valorii contractului п
мо di Гrсаrеа termenului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele:

Temeiul juridic Legea АР diп 03.07. ] 5art.76,aliп,7.2lit(a)
vаlоаrеа modificйrilor 123630.46 lei
Informa{ii privind сrе9tеrеа pre{uIui in
urmа modificirii

Nu se aplicЁ п

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizi{ie publicй/acordului-cadru

Nuп
Dап

Alte informa{ii relevante

IV. Date cu privire la modificirile contractului de achizi{ie/acordului-cadru:

Descricrea achizi{iei inainte gi duрi moctificare (паtчrа ;i аmрlоаrеа luсrйrilоr,
natura 9i cantitatea silu valoitrea Ьчпurilоr, natura ;i аmрlоаrеа serviciilor):
Au fost incheiate contracte privind achizitionarea produselor alimentare semestrul II
а.202| pentru gradinila de oopii Andries in sumd totalб de 373799.б2lei,executat
2511б9.1б lei, suma spre miсsоrаrе 122630.46 lei:

VID 19 fi

ч.

vI. Descrierea circumstirn{clor саrе ач fйcut песеsаri modificarea:

de aceia s-au folosit mai putine produse alimentare.



VII. Motivele/argumentele modificйrii contractului de achizi{ielacordului-cadru:
u situatia pandemica Соv

VIII.Rezultatele examinйrii:
in baza deciziei grupului de lucru репtru achizilii
publicё/acordului-cadru Nr. 4 din 27.|2.2021
Nr.lЗ,l4,15,16,17,18 din 2,7,|2.2O2l privind:

modificare а contractului de achizilie
fost incheiat acordul adilional

de
а

inclusiv ре agenti economici :

SRL Lovis Angro - З8212.90 lei

Baguette S.R.L. - 3l55.00 lei

i.I. Prozorovski - З7з4з.45 lei

S,R.L. Villa Prodotti - 7029.00lei

SA FаЬriса de unt Floresti - l5538.40 lei

CC"Nivali-Prod SRL 21351.71 lei

Conducitorul gruрulчi de luсrч:

Executor: Executor: Cojuhari Таtiапа
Tel.:024855273
E-mail

de aceia s-au folosit mai putine produse alimentare.

- .miсsоrаrеа сопtrасtеIоr de achizitionare а produselor alimentare in sumа totala de
122б30.46 lei.
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 28 decembrie 2021    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 200 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Vladimir Vornic, 022 822 200 
 email: vladimir.vornic@bnm.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □ +Cererea ofertelor de prețuri  

□ Licitație deschisă  □Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:  

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

+Bunuri  □ Servicii   □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse petroliere 
Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, art.57 
- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637853190061 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047606/    
Data publicării: 25.11.2021 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ + achizitii.md; □ e-licitatie.md;  
□ yptender.md 

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

□ Da + □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-publice-al-bancii-
nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

- 
Link-ul: - 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □Alte 

surse: Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 375 000,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: n/a 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
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Data transmiterii  
 

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

SIA „RSAP” M-Tender 
 

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

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 03 decembrie 2021, ora 10:00), a depusă oferta ofertantului: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ÎCS LUKOIL-MOLDOVA S.R.L. 1002600005897 Isayev FEYRUZ 
ABDUL OGLI / Lukoil 

Europe B.V. Olanda 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici: 
Denumire document Denumirea operatorului economic 

ÎCS LUKOIL-MOLDOVA SRL. 
Documentele ce constituie oferta 

Specificații tehnice prezentat 
Specificații de preț prezentat 
Formularul DUAE prezentat 

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat 

Declaraţie privind lista principalelor 
livrări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate 
(Demonstrarea experienţei 
operatorului economic în domeniul de 
activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit) 

prezentat 

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de 
stat al persoanelor juridice, emis de 
către organul împuternicit conform 
ţării de reşedinţă a ofertantului 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului 
bancar eliberat de banca deţinătoare 
de cont după data punerii în aplicare 
a codurilor IBAN 

prezentat 

Raport financiar prezentat 
Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat 

Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) 
faţă de ofertant 

prezentat 

Certificat de conformitate sau alt 
certificat echivalent ce confirmă 
calitatea bunurilor ofertate – eliberat 
de Organismul Naţional de Verificare 
a conformităţii produselor 

prezentat 

Lista stațiilor PECO prezentat 
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Licenţa pentru importul și 
comercializarea cu ridicata și/sau 
amănuntul a benzinei și/sau 
motorinei la stațiile de alimentare 

prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
orientativă 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul : 
Produse 
petroliere 
pentru anul 
2022 

ÎCS LUKOIL-
MOLDOVA SRL 

343 450,00 
21500 

litri 
+ + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

16.12.2021 ÎCS LUKOIL-
MOLDOVA SRL 

Prezentarea documentelor 
confirmative cu privire la 
prețurile prezentate (bon 
fiscal), potrivit caietului de 
sarcini. 

Prezentarea modalității de 
calcul al prețului pentru 
produsele petroliere pentru 
perioada ultimelor 15 zile până 
la data publicării anunțului de 
participare (25.11.2021). 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: n/a 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt - 

  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □ +     
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: n/a   

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ +□                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:  

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

Factorii de evaluare 
(%) Valoarea din ofertă  

Punctajul calculat 
(puncte) 

ÎCS LUKOIL-MOLDOVA SRL Total - 85 

Evaluarea financiară 60% 
343 450,00 MDL 

(fără TVA) 
60 puncte 

Discount-ul oferit: 
 

30 % 4,75% 15 puncte 

Amplasarea stațiilor PECO în apropierea 
sediului BNM, adresa mun. Chișinău, bd. 
Grigore Vieru,1 

10% 6 stații   10 puncte 

 
13. Reevaluarea ofertelor: n/a 

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul 
total  
(fără 

TVA), 
MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 

Lot: Produse petroliere 
Benzină Premium 95  

 
ÎCS 

LUKOIL-
MOLDOVA 

SRL 

La 
necesitate, 

pe 
parcursul 

a.2022, litri 
 
 
 

Este indicat la 
panoul 

informativ al 
stației de 

alimentare, la 
ziua 

alimentării, cu 
aplicarea 

discontului de 
4,75%. 

375 000,00 450 000,00 

Benzină Premium 95 
ECTO cu aditivi 
pentru curățirea 
sistemului de admisie 
Motorină EURO 5 

Motorină ECTO cu 
aditivi pentru 
curățirea sistemului de 
admisie 
TOTAL: 375 000,00 450 000,

00 
*Este important de menționat că, suma contractului este orientativă, prin urmare contractul se va 

executa în funcție de cantitatea bunurilor livrate efectiv la necesitate, conform solicitării 

Cumpărătorului. 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică. 
 
Argumentare: Nu se aplică. 
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15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎCS LUKOIL-MOLDOVA 
SRL 

21.12.2021 email și SIA RSAP 

 
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: n/a 

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

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

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

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

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

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

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

16. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

 Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului 

Întreprin
derea: fără TVA 

inclusiv 
TVA 

ÎCS LUKOIL-
MOLDOVA SRL 

Cu capital 
străin 

24/193/2021-
COP din 

28.12.2021 
(semnat de 
contraparte 

la 
28.12.2021) 

09100000-0 375 000,00 450 000,00 31.12.2022 

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

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? 

(NU)  
 

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

(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                       

Costul cel mai scăzut  □                                  

Cel mai bun raport calitate-preţ □                  

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Vladimir MUNTEANU 
(semnat electronic)   









DARE DE SEAMA

de atribuire a contrac"tului de achizifii publice n*
deincheiereaacordului-cadru,. n

r .. I - :r-,'::--
de anulare a procedunl de atrlbFlre c'i t,

'5

Nr. 3 

-din 

28. P..2021

1. I)ate cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autoritltii contractante IMSP SR Hincesti

Localitate '
Mun. Hincesti RM

IDNO 1003605 151372

Adresa Mun. Hincesti str.M.Hincu, 238

NumIr de telefon 0269 2-26-34

NumIr de- fax 0269 2-32-35

E-mail oficial srhincesti@ms.md

Adresa de internet www.srhincesti.ms.md

*;;::,; de contact (nume' 

"'"":
Goroholschi Victor, tel. 069302 1 05,

e-mail : gor ohol s chi 6 8 @,mail. ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tiput procedurii de atribuire aplicate *nCererea ofertelor de preluri nlicitalie deschis[

nAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetati (dipd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n* Lucrdri n

Obieetul achiZifiei achizi{ionarea serviciilor de colectare, de

transport gi de elimenare a deqeurilor
spitaliceqti medicale pe parcursul an.2022

Cod CPV, 90524400-0

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

T:::;{:;, 
atror proceduri decdr ticirurta

Procedrria de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental

www.mlender.gov.md.)

Nr:21048309
Link-ul:ae"ds".:"h3"w-dp-1-:MD-1"63,89:14320:2-4

Data oublic Ftrii: 08.12.2021
piattorma de achizitii publice utilizatd +n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de

achizifii publice a autoritlfii contractante

*nDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

T;:;;i :;,instrum 
ente sp ecince d e atrib uire +nAcord-cadru nsistem dinamic de achizitrie

nLicitatie electronic6 nCatalog electronic



/
*

Sursa de finanfare fr nBuget de stat; trBuget CNAM; nBuget CNAS;

nsurse externe; nAlte surse: [lndicali/
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 340000,00 lei

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire; 
i

(se va completa tn cazul tn care aufost solicitate cl&rificdt'f)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6, Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

cdtre operatorii economici:

Data solicitdrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

succinti a rlspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
Publicate in' BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

pndicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-timite ae depunere ,si deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
findicayi numdrul de zileJ

5. PAn[ la termenul-limiti (data 2l.l2.202lrora14:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. ECOSTAT SRL 1015600008524 Baltag Radu, Negru
LeonidlBaltag Radu

Denumirea operatorului economic
Denumire
document

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezentat, neprezentqt, nu c9!9s

zentat

Documente de calificare
in: prezentat, neqrezental,

prezentatDovada inregistrdrii

CERERE DE
FAnrtctpnnB



l,''j:ffi1n; frezentat prezentat prezentat prezentat

prezentat "prezentat'
t:,. \ .".(

prezental prezentat

prezentat irQentar 
11

prezentat prezentat

prezentat prezentatt;'3 prezentat prezentat

prezentat prezentat prezentat prezentat

prezentat prezental prezentat prezentat

prezentat prezentat prezental prezentat

I 
t ;p"ot"we*orup6ie,,'

I fraudd'gi/sau,ppllapg'
l, '' 

de biii -',

qi.ngihd

prezentat prezental prezentat prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica fn conformitate cu cerinlele din

documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprez,entat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare))



*

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

Denumirea
, lotului',,.'

Denumirea
opena'tor'llui

economrc

Pre{ul ;,
,ofertei'',.

(fdraTV,$)*

Cantitate
gi unitate

de
misurl

'Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lotul I
serviciilor de
colectare, de
transport gi de
elimenare a

deqeurilor
spitaliceqti
medicale pe
parcursul an.
2022

ECOSTAT
SRL

302500,00 2200Q kg

t:
ti#

q

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Dat8,,,
solicitniii

Informa{ia solicitatl Rezmatul rdspunsului
oneratorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumiiea operatorului economic Motivul respinserii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n +
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: pndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n +
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:



F

(Se va completa pentru loturil€ care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr

sau cel mai bun raoort calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modific[rile onerate

14. in urma examin[ri, evalu[rii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n ?onderea I

Denumirea operatorului economic n'* Total
Denumire factorul I Ponderea f
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
'lotuhii'

,DenumirCa
operator.1,l11i
,.:,:€COIlOIIllC

Cantitate qi

unitate de
masura

Preful unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fIrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lotul 1

serviciilor de
colectareo de
transport gi de
elimenare a

deqeurilor
spitalicegti
medicale pe
parcursul an.
2022

ECOSTAT
SRL

22000 kg 13,75 302500.00 363000.00

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

D enn miitiii. ii p C1Cff tu i
: rr,,:- ecoilolnic,., . ,.

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ECOSTAT SRL 22.12.2021 SIA RSAP, e-mail



*

16. Termenul de aqteptarelentru incheierea contractului:

Tniazut in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

nrivind achizitiile oublice

+n 6 zileincazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax n
n 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului'
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 a\in. (3) al Legii nr. 131 din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice

lTAle l" cazul transmiterii comunicdrii prin

miil6ace electronice qi/sau fax n

tr'{6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prirFmiiloace electronice gi/sau fax n

(Selectayi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3 iulie
'2015 

pirvrnd achiziyiili publice, iiclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalcutareaTermenului) at Codului Civil al Republicii Moldova)'

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

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

cazul in ,ori lo proredura de-achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat

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

Dgnumi'r,e-a
operatorului

economic

lntieprindere
, Bi,

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu'capital .

str[in

Numirul
Ei data

contractului/
acordului- i

Cod

.CPV

Valoarea contractului
Termen de

valalijitate

contractului
/acordului-

,cadru

I

..,*f .:'

;;

ECOSTAT
SRL

Cu capital
autohton

Nr.21048309/

0112fr22 din
29.12.2021

90524
400-0

302500,00 363000.00
21 1) )i))
J L. LLILV"

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizifii

verzi)?
DA/NU NU

*anr;" de achizifie.u iV,r. din contract/ contracte a
lotului/ioturilor pentru caie au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicqti suma cu TVA)

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate: 

,

fostCriteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au

aplicate criteiii de durabilitate:
Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate'Prel.

Cel mai bun raport calitate-cost.



Prin prezenta dare de seamft grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute tle art. 32 atin. (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile pablice )t precum qi cd th cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea.-aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucra pentra achizilii qoryfirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere confo*t prevSurilor legakn vigoare.' I l: /.1

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

' Juv;i Fe bcLt
Q'{ume, Prenume)

*
+

'ooffi
ITALUL6

HiNCE$Tr

tnsasa^#t



DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.1 din  27.12.2021 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN 
SANATATE 
 

Localitate MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, or. 
Chişinău,bd.Grigore Vieru 22/2 

IDNO 1016601000212 
 

Adresa MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, or. 
Chişinău,bd.Grigore Vieru 22/2 

Număr de telefon + 373 022 222 490 
Număr de fax + 373 022 222 490 
E-mail oficial  medicamente@capcs.md 
Adresa de internet www.capcs.md 
Persoana de contact Dațco Ghennadii 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri   

Obiectul achiziției Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor 
medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare 
care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 
2022 (Lista suplimentară) 

Cod CPV 33600000-6 - Produse farmaceutice 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire   

- 

Procedura de atribuire   Nr: ocds-b3wdp1-MD-1625834824575 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21041735/ 
Data publicării: 09.07.2021 

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

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

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/plan-de-
achizitii1.pdf 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  -     
Sursa de finanțare Buget de stat.   
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 11 178 198,02 lei fără TVA 

Clarificări privind documentația de atribuire: Contestația cu nr.02/637/21 din 16.07.2021 depusă de către 
operatorul economic Dita EstFarm SRL în cadrul Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1625834824575 
Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care 
prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2022 (Lista suplimentară). 
 
Modificări operate în documentația de atribuire: Decizia ANSC nr. 03D-557-21 din 12.08.2021 (Demers de 

modificare a unor clauze contractuale remis de către CAPCS nr.Rg02-2447 din 19.08.2021,Rg02-2452 din 



19.08.2021-modificări la preparatul Dextrometrhorphanum 6,6 mg/5ml 150g, adăugîndu-se și doza de 27 
mg/15ml, către Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe,Ministerul Finanțelor). 

Până la termenul-limită (data 28.09.2021, ora 14:00 )au depus oferta 8 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Dita EstFarm SRL 1002600046359  CHIRTOACĂ IURIE 
2 Tetis International Co SRL 1003600043595 Perepelița Igor 
3 Farmina  SRL 1002600010549 Guțan Ghenadie 
4 Medeferent Grup SRL 1002600053289 Caisîn Alexia 
5 Distrimed SRL 1009600029081 Apostol Gheorghe 
6 ÎM RihPanGalFarma SRL 1002600034310 Sturza Natalia 
7 Victorys Pharma SRL 1018600043030 Istratii Vitalii 
8 Sanfarm Prim SA 1002600039072 Harea Ștefan 

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

Denumirea operatorilor 
economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

DitaEst Farm SRL + + + + 
Distrimed SRL + + + + 
Farmina SRL + + + + 

SanFarmPrim SRL + + + + 
Tetis International SRL + + + + 
Medeferent Grup SRL + + + + 
Victorys Pharma SRL + + + + 

ÎM. RihPanGalFarma SRL + + + + 
     

Denumire document Denumirea operatorului economic 

D
itaEst Farm

 SR
L 

D
istrim

ed SR
L 

Farm
ina SR

L 

SanFarm
Prim

 SR
L 

Tetis International SR
L 

M
edeferent G

rup SR
L 

V
ictorys Pharm

a SR
L 

ÎM
 R

ihPanG
alFarm

a 
SR

L 

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

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

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

Oferta prezentat 

 , 
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

Raportul financiar prezentat 

  prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 



Garanţia pentru ofertă (F3.2) prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

Licenţa de activitate farmaceutică prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

Lista fondatorilor operatorilor economici prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public naţional 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

Formularul ofertei F4.1 prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

Specificatii de pret F 4.2 prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

Declarație privindrespectarea termenului 
de valabilitate la momentul livrării 
medicamentelor 
 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

prezentat 

prezentat 

  
prezentat 

 

prezentat 

 

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

CONFORM ANEXA NR.1 

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele 
stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
04.10.2021  Tetis 

Internațional 
Co SRL 

 Declarație prin care se garantează livrarea fiecărei tranșe de 
produse cu termen de valabilitate solicitat- Termenul de 
valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin 
de 60% din cel inițial pentru medicamentele care au un termen de 
valabilitate de 2ani și mai mult și 80% din cel inițial pentru 
medicamentelecare au un termen de valabilitate de pînă la 2 ani.   

Demersul 
nr.10/299 din 
04.10.2021 



11.10.2021 Tetis 
Internațional 
Co SRL 

Pentru lotul nr.9 Ammonium causticum 10% 10 ml,soluție: 
- Aviz sanitar, valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat 
de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), 
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. 
Pentru lotul nr. 86 Pancreatinum 25 UA,comprimate: 
-Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către Agenția 
Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - 
EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 
(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al autorității 
naționale competente) - documentele prezentate vor fi confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și 
specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și denumirea 
producătorului/deținătorului certificatului de înregistrare și 
originea acestuia trebuie să fie identice atît în Specificația tehnică 
F 4.1 și Specificația de preț F 4.2, cît și în documentele prezentate. 
Cerința dată nu se referă la medicamentele 75 fabricate pe teritoriul 
Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în cazul în care 
sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul deschiderii 
ofertelor); 2. Certificat GMP (în limba română, rusă sau engleză), 
valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului) - denumirea producătorului 
și originea acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în 
Specificația tehnică F 4.1 și Specificația de preț F 4.2. În cazul în 
care medicamentul ofertat este autorizat (la momentul deschiderii 
ofertelor) - de către Agenția Europeană a Medicamentului 
(European Medicines Agency - EMA) sau - în cel puțin o țară din 
Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre 
următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința 
privind prezentarea Certificatului GMP nu 

Demersul 
nr.10/313-1 
din 
11.10.2021 

04.10.2021 Distrimed 
SRL 

 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul 
public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data 
deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de 
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin 
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul 
operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va 
prezenta un certificat/document analogic (valabil la data 
deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de 
autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantulu 

Demersul 
din 
04.10.2021  

11.10.2021 Medeferent 
Grup SRL 

Pentru lotul nr.32 Diltiazemum 5 mg/ml 5 ml: 
-Dovada autorizării medicamentului ofertat: - de către Agenția 
Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - 
EMA) sau - în cel puțin o țară din Spațiul Economic European 
(SEE) sau - în cel puțin una dintre următoarele țări: Elveția, SUA, 
Canada, Japonia, Australia sau - în țara de origine. În calitate de 
dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic 
conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical 
Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau 
Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine 

Demersul 
nr.Rg02/LT-
13/2021 din 
13.10.2021 



(se acceptă prezentarea extrasului de pe site -ul oficial al autorității 
naționale competente) - documentele prezentate vor fi confirmate 
prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Denumirea și 
specificațiile tehnice ale medicamentului ofertat și denumirea 
producătorului/deținătorului certificatului de înregistrare și 
originea acestuia trebuie să fie identice atît în Specificația tehnică 
F 4.1 și Specificația de preț F 4.2, cît și în documentele prezentate. 
Cerința dată nu se referă la medicamentele fabricate pe teritoriul 
Republicii Moldova (acestea pot fi ofertate doar în cazul în care 
sunt autorizate în Republica Moldova, la momentul deschiderii 
ofertelor); 
Pentru lotul nr. 64 Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml: 
-Rezumatul  Caracteristicilor Produsului(RCP) al medicamentului 
ofertat,în scopul confirmării modului de administrare solicitat 
(i/m+ i/v). 

11.10.2021 Dita 
EstFarm 
SRL 

Pentru lotul nr. 41 Esmololum 10 mg/ml 10 ml,sol.inj: 
Certificat GMP (în limba română, rusă sau engleză), valabil la data 
deschiderii ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului) - denumirea producătorului și originea 
acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Specificația 
tehnică F 4.1 și Specificația de preț F 4.2. În cazul în care 
medicamentul ofertat este autorizat (la momentul deschiderii 
ofertelor) - de către Agenția Europeană a Medicamentului 
(European Medicines Agency - EMA) sau - în cel puțin o țară din 
Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre 
următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința 
privind prezentarea Certificatului GMP nu este obligatorie. (se 
precizează că Certificatul GMP prezentat a expirat la data de 
25.08.2019) 
Pentru lotul nr.58 Kalii chloridum 22,5% - 10 ml,conc/sol.perf: 
Certificat GMP (în limba română, rusă sau engleză), valabil la data 
deschiderii ofertelor (confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului) - denumirea producătorului și originea 
acestuia trebuie să fie identice cu cele indicate în Specificația 
tehnică F 4.1 și Specificația de preț F 4.2. În cazul în care 
medicamentul ofertat este autorizat (la momentul deschiderii 
ofertelor) - de către Agenția Europeană a Medicamentului 
(European Medicines Agency - EMA) sau - în cel puțin o țară din 
Spațiul Economic European (SEE) sau - în cel puțin una dintre 
următoarele țări: Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, cerința 
privind prezentarea Certificatului GMP nu este obligatorie 

Demersul 
nr.386 din 
13.10.2021 

 

Ofertanții respinși / Retragere oferte : 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Dita EstFarm SRL Ofertă respinsă pentru  loturile: 
Nr. 40 Esketaminum 25 mg/ml 2 ml; 
Nr.55 Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml: 
 (Oferta depășește cu 30% valaorea estimate a achiziției.(anulare în temeiul 
art.71, alin.(1),lit.d), lin.6 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice). 
Lotul nr. 63 Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml; 



Lotul nr. 64 Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml: a fost oferta un medicament a 
cărui mod de administrare este doar intramuscular(i/m)-pentru lotul dat  a fost 
solicitat modul de administrare-intravenos(i/v) și intramuscular (i/m). 
Lotul nr. 82 Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum 35000 UI+35000 
UI+100000 UI; 
Lotul nr. 111 Sinupret (sau echivalentul); 
Lotul nr. 113 Sinupret Forte (sau echivalentul): 
- a fost ofertat un medicament neautorizat în Republica Moldova-pentru lotul dat 
au fost acceptate doar medicamente autorizate în Republica Moldova.Lotul dat a 
fost  anulat în temeiul art. 71, alin.1), lit.d), lin.1 din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziții publice. 

Medeferent Grup SRL Lotul nr. 64 Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml: a fost oferta un medicament a 
cărui mod de administrare este doar intramuscular(i/m)-pentru lotul dat  a fost 
solicitat modul de administrare-intravenos(i/v) și intramuscular (i/m). 

RihPanGalFarma SRL Descalificat în temeiul art. 69,alin6),lit.a) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziții publice,luînd în considerare nerespectarea cerinței obligatorii stipulate 
conform pct. 15.2 din Anunțul de participare privind necesitatea prezentării 
formularului ofertei F.3.1(original),confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice a Participantului. 

 

Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot     
Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut                          
În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 
Atribuirea procedurii de achiziție publică: Conform ANEXA NR.2.  
 
Argumentare:  
1.  Pentru loturile indicate mai jos: 

 Acidum fusidicum 10 mg/g 5 g; 
 Botulinum A toxin 500 U; 
  Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g; 
 Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg; 
 Dextranum + Hypromellosum 1 mg+3 mg/ml 15 ml; 
 Diclofenacum 50 mg; 
 Dimethiconum+Guaiazulenum 300 mg+4 mg; 
  Glycinum 100 mg; 
 Griseofulvinum 125 mg; 
 Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml; 
 Levobupivacainum 5 mg/ml 10 ml; 
 L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g; 
 Macrogolum 64 g sau 73,69 g; 
 Morphinum 10 mg; 
 Pikovit (sau echivalentul); 
 Prourokinasum 5000 UI; 
 Retinolum+Cholecalciferolum+Cyanocobalaminum+Thiamini 

hydrochloridum+Riboflavinum+Nicotinamidum+Dexpanthenolum+...+Alfa-tocoferolum 
(analog Demoton T) 15000 UI+1000 UI+750 mcg+75 mg+10 mg+125 mg+30 mg+...+10 mg/10 
ml; 

 Sodium hyaluronate 1.5 mg/ml 10 ml; 
 Thiamini nistras+Pyridoxini hydrochloridum+Cyanocobalaminum 15 mg+10 mg+0.02 mg; 



 Thiaminum+Riboflavinum+ Nicotinamidum+ Dexpanthenolum+ Pyridoxinum (analog 
Demoton-B Neo) (10 mg+ 4 mg+ 40 mg+ 6 mg+ 4 mg)/2 ml; 

 Ticagrelorum 90 mg; 
 Undevit (sau echivalentul); 
 Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita 87.5 mg+17.5 mg+17.5 mg- 

nu a fost depusă nici o ofertă. S-a decis anularea în temeiul art.71,alin.1),lit.a) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziții publice. 

 

2. Pentru loturile: 
 Betaxololum 0.25% 5 ml; 
 Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml; 
 Mexazolamum 1 mg; 
 Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI; 
 Sinupret Forte (sau echivalentul); 
 Sinupret (sau echivalentul); 
 Terazosinum 2 mg; 
 Terazosinum 5 mg; 
 Tolterodinum 2 mg - s-a decis anularea loturilor numite în temeiul art.71,alin.1),lit.d),lin.1) 

din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice (ofertele depuse pentru lotul dat sunt 
neadecvate,inacceptabile sau neconforme). 

 

3. Pentru loturile: 
 Esketaminum 25 mg/ml 2 ml; 
 Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml- oferta prezentată 

depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției. Loturilde date au fost anulate în temeiul 
art.71,alin.1),lit.d),lin.6) din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice. 

4. Lotul: 
 Metamizoli natrium+Pitofenonum+Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml- a fost 

anulat în temeiul art.71,alin.1),lit.4) din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publiceluînd în 
considerare că în conformitate cu pct. 2 din FDA din documentația standard și pct.8 din Anunțul 
de participare a fost solicitat modul de administrare-intervenos și intramuscular,pe cînd reieșind 
din scrisoarea AMDM nr. Rg02-004491 din 15.10.2021,soluție injectabilă cu compoziția metamizol 
sodic+clorhidrat de pitofenomă+bromură de fenpiverină se administrază doar intramuscular. 

 

S-a decis a iniția o procedură de achiziție repetată pentru loturile indicate mai sus (pct.1,2,3,4). 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

DitaEst Farm SRL 
Distrimed SRL 
Farmina SRL 
SanFarmPrim SRL 
Tetis International SRL 
Medeferent Grup SRL 
Victorys Pharma SRL 
ÎM. RihPanGalFarma SRL 

25.10.2021 e-mail 

 
Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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



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

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

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

 
Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea operatorului  
economic 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA 

TETIS 
INTERNATIONAL CO 
SRL (ANEXA NR.1) 

MD-
4824575/01 27.12.2021 33600000-

6 2 483 013,18 2 698 927,37 31.12.2022 

DITA ESTFARM SRL 
(ANEXA NR.2) 

MD-
4824575/02 27.12.2021 33600000-

6 1 891 928,67 2.056.444,21 31.12.2022 

MEDEFERENT GRUP 
SRL(ANEXA NR.3) 

MD-
4824575/03 27.12.2021 33600000-

6 1 107 415,64 1.203.712,65 31.12.2022 

DISTRIMED 
SRL(ANEXA NR.4) 

MD-
4824575/04 27.12.2021 33600000-

6 113 661,58 123.545,20 31.12.2022 

FARMINA SRL(ANEXA 
NR.5) 

MD-
4824575/05 27.12.2021 33600000-

6 274 904,22 298.808,93 31.12.2022 

VICTORYS PHARMA 
SRL(ANEXA NR.6) 

MD-
4824575/06 27.12.2021 33600000-

6 190 173,05 206.709,84 31.12.2022 

 
Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru rl
de anulare a procedurii de atribuire n

din 24.12.2021

l. Date cu privire la autoritatea contractantil:

Denumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal,,SfAnta'l'reime"
Localitate MD-2068 mun. Ch qindu, str. Alecur Rr-rsso, I 1

IDNO I 003600 152592
Adresa mun. ChiSindu, str. Alecu Russo, 11

Numiir de telefon 0224411,85. 022438237
Numlr de fax 02244r18s
Ii-mail oficial achizitii. sf. treime(D,gmail. com
Adrcsa clc intcrnet Spital.sf.treime.rnd
Persoana de contact (nume, prenume, teleJbn,

e-mail)
lgor Bzovii

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicatc nCererea ofertelor de preluri Mlicitalie deschisd
nAltele: findicaliJ

Procedura de achizitie repetati (clupii caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri M Servir:ii n Lucrf,ri n

Obiectul achizi{ici Reagenli pentrlt analizatorul Min/r'ay CL-900i
pentru anul 2022

Cod Cl'V 3 3 6965 00-0
Iixpunere:r motivului/tcrneiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cuztl
uplicdrii ultor procetluri cleciit licilo{ia
tle.vchisd)

Procedura de atribuire (se vo inclicct din caclrul
porlahiui guvernantenlal
y,tt,tt,. m t ender. gov. md.)

Nr 21048004
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdn 1 -MD - 1 6 3 8 5 I 4 426920?tab:contract-notice
Data publicarii: 03. 12.2021

Platforma clc achizitii publicc utilizat:i V achizitr|nd; I e-licitatie.md; r yptender.md

Proceclura a fost inclus[ in planul dc
achizifii publicc a autoriti{ii contractante

MDa nNu
Lir-rk-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http ://spital. sf.treime.n'rd/

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

Link-u1:
Tehnici qi instrumente spccilicc dc atribuirc
(tlait caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
MLicitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa de linanfare nBuget de stat; MBuget CNAM; nBr"rget CNAS;
lSurse externe; MAlte surse: Surse proprii

Valoarea estimati (ei, fard tVA) 1820516

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: NU t!!/-F-OS!



(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clariJicdri)

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului cconomic
Expunerea succintfl a solicitlrii de
clarificare
Ilxpunerea succinti a rlspunsului
f):rta transmitcrii

Rezumatul modificririlor
Publicate in BAP/alte mijlo:rcelor de
informare (dupd caz)

pndicali sursq utilizcrtit ;i dala publiciiriiJ

'fermen-limit[ de depunere ;i deschidere a
ofertelor prclungit (tltrpit cttz)

pndicayi natmdrul de zileJ

4. ModificIri operate in documentafia de atribuirc: NU AU FOST.

(Se va completa in cazul in care au.fost operate modiJicdri)

6. Informa{ii privind ofertcle depuse;i documentele tlc cirlificare gi aferente DUAB prezcntatc tle
cltre opcratorii econonicl: Conlbrm ckielor SIA RSAP Mleruler

(lnforma{ia privind denuntirea documentelor prezentate se va indicct tn conformitate cu cerin;ele din
docuntentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in carul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare))

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate: Cctrlfornt artcxai

5. P6rri la termenul-limit[ (data 24,12,2021, ora 09:00),:r clepus oferta I ol'ertant:

Nr. Dcnumirea opcratorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l ECHIPAMED-PLUS I 003600077677 Coqfonn datelor SIA
RSAP Mtender

Denumire document
I)enumirca operatorului economic

ECIlIPAMED-PLUS

(se
Documentele cc constituic of'crta

va consmna prin: prezenlat, neprezentot, nu coresltuncla)
Propunerea tehnicd prezentat

Propunerea financiard Drezentql
DUAE prezenlal

Garanlia pentm oferti
(dupa cuz)

prezentat

Se

f)ocurnente de calificare
vo consmnct prin: prezenlat, neprezental, nu corcs:ltunde

Docr"rment I
Document n

l)enumirea lotului
Dcnumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)+

Cantitntc
si unitate

de misurl

(Jorespunderea

cu cerinfele de
calificarc

Corespunderea
cu specilica{iile

tchnice

Reagenfi pentru
analizatorul Mindray
CL-900i pentru a.2022

Echipamed-Plus
SRI

1820516 + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei./inale

2



(ln/ormayia privind "Corespundere(t cu cerinlele de caldicare" ;i "Corespundereu cu specit'icctliile
tehnice " , se vo consemno prin: ,, + " in cozul coresptmderii ;i prin ,, - " in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privincl corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s,
a solicitat: Nu s-a solicitat

Data
solicitIrii

Operatorul economic I n tbrma{ia solicitalir Rezmatul rlspunsului
opcratorului economic

9. Ofertanfii respinqi/clescalifica{i:3Y(

Denumirea operatorului cconomic Motivul respinscrii/dcscalificririi

10. Modalitutca de cvaluare a ofertclor:

Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: pndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe lotr-rri:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{r"rl cel mai sc[zut M
Costul celmai scAzut D

Cel mai brm raport calitate-prel !
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toale criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor a/brente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul tn care o.fertele au fost reevaluate repetat)

Motivul recvaluIrii ofertelor
Modificarile opcr:rte

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

decis:

Atribuirea contractului de achizi[ie publica/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofcrti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denum re f-actorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n 'fotal

I)enum re lactorul 1 Ponderea

Denum re factoml n Ponderea



Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate

;i unitate
cle m[surfi

Pre{ul
unitar

(fnr[ TVA)

I're{ul total
(flr[ T\zA)

l'reful total
(inclusiv
TVA)

Reagenli Mindray
CL-900i a.2022

Echipamed-
Plus SRL

1820516,00 1998859,32

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

15. lnformarea operatorilor cconomici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziyiile publice)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Selectayi termenul de a;teplare respectat. Calcularea termenelor previizute de Legea nr. I3I din 3 iailie

2015 privind achizi[iite publice, inclusiv a termenelor de a;leptare, se efeclueazd in conforntitate cLt

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

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Inlbrma(ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica tlatl se completeazi cloar in
cazul in care la procedura de achizi{ie publicir :ru fost aplicate criterii cle clurabilitate qi s-a

incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pcntru carc au Ibst nplicnte criterii de durabilitatc):

Denumirea operatorului
economic

f)at:r transmiterii Modalitatca de trzrnsnriterc

Echipamed-Plus SRL 24.12.202t e-mctil

in cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax n
D 11 zile in cazul netransmiterii cornuniclrii
prin miiloace electronice $i/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatf, a contractului
este egal[ sau mai mare dec6t pragurile
previzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr l1 zile in cazul transmiterii cornunicdrii prin
mijloace electronice qiisar.r fax n
J 16 zile in oazr.rl netransmiteri
prin miiloace electrot'tice ;i/sau 1

colllLlnlcanl
xtr

Dcnumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocic

rel
Cu capital

str[in

Nurttitrul
qi data

contrnctului/
acordului-catlru

Cod CPV

\/alorret contractului

Ternrcn dc
ynlabilitat

e :rl
contractul
ui/acordul
ui-cadru

Iiirri ll'VA inclusiv
'IVr\

Echipanted-
Pltrs SRL

44 24. I 2.202 I 33696500-0 18205I6,00 1998859,32 3 t. t 2.2022

Au lbst aplicate criterii pentt'u achizi{ii publicc tlurabile (achizi[ii
r crzi)?

(DA/|VU)

4



(indicoyi suma cu TVA)

Criteriul cle atrit
aplicnte criterii d

rile llentru c:rrc au fost Prelul cel mai scAzllt il
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prexerilt dare de seanit, grupul tle lucru declari cd lernrcnul de a;tepture penlru inclrciererr
conlroctr,tltti/contractelor indicote afost respectut (exceptfrncl caz,urile previzute de urt. 32 olin. (3) ul Legii nr,
l3l din 3 iulie 2015 privirrd ucltiziliile publice ), precum qi cd in utzttl dcpunerii contesluliilor;i/srru
recep(iondrii rnpoortelor ele monilrtrizore, oceflsleo aufost exuninote;i solu(ionnte.

Prin prezento dore de seamci, grupul cle lucru pentru ochizilii con/irmi corectituclitrea desfilsuririi procedurii
de acltizilie, frrpl pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legule in vigoure.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Valoarea de achizi{ie cu TVA clin contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au lbst aplicatc criterii dc
rlurabilitate (lei MD):

Codul CPV al lotuluiiloturilor pentru care nu fost aplicate criterii
de durabilitatc:



Model - tip

DAltE Dl] SIrдмд
privintl пrосl itiс:lгса сопtrасtului

de :rclrizi{ii pulrlice/acortlului-crrcl ru

Nг. .1 , dtп _?_],.)_?.ZQ21

I. Dirtc ctl 1lгiчiгс la autoritatca ctlntrttcttttttti:

I. Date cu ргiчirе la рrосеdurа de achizi{ie:

Ш. Date сu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Dспuпr irеа autoritri{ii contt,actante CENTRUL PENTRU ЛСНIZIТII
PIJBLICl] CI;]NTIIALIZлTE IN
SАNАТА-Гt1 (CAPCS)

Localitatc MD-2028,R<;publica Moldova, mutr.

Cliisinйu
IDNo 1016601000212
Aclres:r rnurr. ClriqinДu, bld. Gгigоге Уiсrч 2212

Numir cle teleftln 0 22 222 з64
Nuпr:lr dc lirx 0 22 222 364
[i*пlаil oticial ofl]ce(r0capcs, t-tld

Adresa cle iпtеrпсt littp://catlcs.rrrd

РегsоаIrа t|е ctrntirct (пчtпа, рrеп-Lrlпе, lеlеfоп, e-ltail) 0 22 222 445

Tipul procedurii de achizifie Сегсгеа оfсгtеlог de ргеfr"iri п
I.icitatie deschisd r Altele: Ihdica!il

Obiectul achizi(iei Асhiziliопагеа ficlripamenteloг de ргоtесliе -

C()Mt]INI]ZOANIj реtrtru соtrrЬаtегеа
COVID-l9 trесеsаге cotrt-oпrr песеsit5lilог
IМSР-чrгilоr, реtrtгu arrul 202 1 (Repetat)

Cod СРV З3 100000- 1 - llclriparncгtte nredicale
yаlоаrеа estimatй а achizitiei 26 9вв 634.30 MDt.
Nr.;i linI<,-rrl ;lгtlссtlurii (se vct iпdiссt сliп cctdrul

р о l, l ( i u l u i g l t ч L) I, t l ( l l l l е 11 l а l !ryщ.lJlJkJJl|e r gtч.lцО
Nr: 21 041'7 56
lrttps ://пltепdеr. gov. md/tetldeгs/ocds-
ЬЗ wdp 1 -MD- l 62607В 03 5244? tаЪ:сопtгасt-
notice

Data publicirii arrrIn{ului cle рагtiсiраrе
12 iчl2о21, 11 43

I)ata (tlatelc) 9i rсl'еr,iп{а (refel,intele) рrrЬIiсйrilог
дпtеriоаге iп ,Itlгпаlul Olicial al Uniunii Еurорепе
privincl proiectul (proiectele) la саrе sc rеfсri
апuп{ul respcctiv (c{upci caz)

TipuI contractului de achizi{ie/acordului-cadru IJuпuгi r Servicii г: Lucr5ri п

Cotttгactul de асlrizi{iе/асогсlul-саtlru se rеlЪr:i la tttt
proicct qi/srru prOgrtrlrr liIrirnlat tlin fontluri ale
[J lriu llii liu rollcIlc

Nu r Da г_l

Sursa cle fiпап{аrе Buget de stat r Buget CNAM п
Br.rgct CNAS в Suгsе ехtегtrе п
Alte sttгsс: l lпсliссt!i /

Data deciziei tle rrtгiЬuiге а ctlntrrrctului de rrchizi(ic/
:rctlrd tllui-catl ru

21.12,202|



Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru

Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-cad ru

Terlrrcn tle vrrlabilitate

Dспumirса о torului economic
Nr: ДQаЦ5_бДlQ
Data: 22.09.2021
Fа,й'Гvд2? з99; s2ЗЪiЙГ=-
Irrclus iv T!'z!3 Z 8 Цf_8_1gr VtQ_
з1.12.202l

теrmеп tle

пI. Date cu privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

IV. Descriorea achizi{iciiltilinte si duрй mосliliсаге:

аm pl oare ct s еrч i с iil rlr)
Prirr р:еzэдш!зqо:d,sq рl91ццg9ý!q.t_ед!9ццЦ_е_уа]а tэiЦlФЕ_qqtrtlзý_tqiе__]1г.__2 l 04 l75 бlQ5_6 фц 22,Q9202 l
inclreiat iпtге IMSP Сý_ý:цс9!9lsj ОрЕIФsщl9с!!1q]цi_q_Dita Еs1_1lаlцц S_ЦJ_... фrrа_!а_slзtазLе_]]-0_З.2Q_?2.

v. Dcscriercll circuntstaIrtclor с:rrе аu liicut пессsttг:i lttotlificaгea:
(Se vor iПdicct пltllivele/ctl,Httttteпlele пocli,ficйrii cclпlrctclulrti. cle achizi!ie/ctcot,clltltti-cctclrtt)

Rezultatele схаrrriпйгii :

Tipul mоdifiсirilоr М i"ý*"r"" 
""l "ri 

*.""tr*-t"bi 
"Маjоrаrеа valorii contractului п

Modificarea termenului de executare/ liчrаrе/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate l
Rezelierea contractuiui п
Altele; п

Temeiul juridic pcr.2, .| uliп 7) l1rt. 'iб c.litt Lcgect пr, l3l сliп
0З.07.20l 5 llriviпcl uchiziIiila 1шЬliса IIоldrit.е
|)епlrl] aprobarca Ragulutrteпl.ului ctl 1ll.ivira lct
ct.cl.ivilalaa grttpului cle lucrtl репlru ctc:hizit,ii пr. ] 0
сliп 2 l ,01,202 t, t IO7-iRiIll] л//.. l ] 28 сliп
l0.10.20]б ctl рriчirе lч (|спlrtll 1)апlг1,1 achizilii
pu Ь l i се сепl rчl i zctl е iп,scitl dl ttlе,

Сrеstегеа pre{rrlui iп urmа motlificбrii (йрi1
caz)

f'Sa vct iпсliса сlасй se tlliliz.aazci pt.cIul oclttalizctt ul
с tl ll l.r а с l u l u i cl е ct с h i z i I i i pu Ь l. i с е /ct с orcl u l u i - с а clr u /

Modificarea апtеriоаrй а сопtrасtчlui de
achizi{ii publice/acordului-cadr u (duрd caz)

f Se vrlr iпсliссt Irlctle пtocli.ficcirile operctl.e ctlllerior
,yi t,aloarea acasl.rlra f

Alte informalii relevante

I)ita Est llагrл SltL

зL\2.202|



irr baza clecizici gгr.rpului clc luсгlt de rlrосliljсаге а соtttгасtului сlе aclrizilie/acorclului-caclru пr. 1_din

Ц.lZQ02| а 1bst irlchciat itcclгdul adiliottal pгivirrd рr,g|_Lцlg!щir tе_цзrсдцLцi сlgj{а|аЬiЦШ!с_рlца Lа_dаЦ_dс
з !.0з_,202 l .

Сопduсйtоl,ul grupului de luсru:

вА
j;&;_,
,Ll' 

се

(lVtltпe, Preпultte)

: с о ll l е s l. ct l i i (@uп s с. пt cl : wt1,1t,, ct tl s с, пt d

(,\elltпiilura)

Рffцй la modificare (сопtrасt)

Denumire
ореrаtоr
economic

lrttnuri Unitatea
de
mаsчrа

cantitate а Рrе{ unitar
(fПrй ТVА)

Рrе{ unitar
(cu ТVА)

Suma firй
тчА

Suma cu
тчА

Dita Es1

Еаrtц
Sltl-

С_q_r:rЬ,jt:tz.оацq

,clc р_rqlасЦ_е.

Acord Aditional) рrеluпgirе

Denumire
ореrаtоr
economic

bunuri Unitatea
cle
mйsurа

catttitatca Рrе{ unitar
(fПrй ТVА)

Рrе{ uпitаr
(fйrй ТVА

Sumа fйrй
тчА

Sumа firf,
тчА

DiLa__ Дs:
l:al tll
Sti.L

Cglrrbilliz9allc
slg pl qlqqtie.

umirе ореrаtоr
ссопоmiс

Iпtгсрriпdеrеа:
Сu capital
autolrton/
Сu capital

пt ixt/irsocicre/
Сu callital striiп

Nr. qi data acordului
adi{ional

Prclungirea tеrmепului с|с

valrrbilitatc

Рiпi Ia
modificare

Dчрй
modificare

Cu capital
autohtot-t

21Q4Ц_561_0,1б; 22.09.2021 з1.12.202l 31.03.2021

дт а ,"ф;

,,у

Dita ]]st ]iaгrrr SRI-





DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

!
tr
*

Nr.h&ain 4//, /"2" 4A?/

ire la autoritatea contractant4:

2. Date cu Privire la rocedura de atribuire:

Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:
o anmnleta t-n cazul tn care aufost s9!9J!9!9:larfrcdri'



Rezup atul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicafi sursa utilizatd;i data publicdriiJ

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

[Indicayi numdrul de zileJ

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
'/Se 

va completa tn cazul ln care aufost operate modificdri)

6. Informatii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate

de citre torii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

do-curnentafia de atribuire Si se ve consemna prin: prezentat, neprezentut, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteiJinale
(Informafia privind " Corespunderea cu cerinlele de calificnre " ;i " Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va_consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii qi prin ,,'" t/7 cazul necorespunderii)

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

cu cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

solicita

i/descalifi9. Ol'e n lca
Denumirea operatorului economic Motivul respin geriVdescalificIrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot *

Pentru mai multe loturi cumulate n

5. PAni la termenul-limitl (data 21.12.2021 ora 09:00), au depus oferta 0(zero) ol'ertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

7. Inform ia privind corespunderea ofertelor cu cerin olicitate:

nun,r.i.*u
lotului

Denumirea
operatoiului

ebonomic,

'Pie{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
gi unitate

de misur[

Corespunderea
cu cerinfble de

calificare

Corespunderea
cu specifibafiile

tehnice

sca i-a tz

solicitxrii
Operatorul economic Infoim a{ia' s o licitatd Rezmatul rlspunsului

operatorului economic



*- -li_: _r==., ;e_ ,oruri care por rr atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicali]
anfirl ne lotrrfi:3T;-; ;';i ;. u nu aribui contractul pe loturi:

- 
->--;--:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre! n

Cel mai bun raPort calitate-cost I

rk,?,:yt !^,:.::.:,ti,l; ,,',fJ!,i,f!Ui,!:,:';,";:;:#y,',::,';;:;,W;,T#:; 

criterii de atribuire' se vor

indica toate crttertt

&;l!:;,t:i:;,:;:,fl:;;:;i::;i;;::,":;,7i:i:^# 
baza cri,eriitor: cet mai bun rapor'l cati'la'le-pretr

'sau 
cel *ii bun raport calitate-cost)

Punctajul calculat
Total

s-a decis:
Atribuireacontractuluideachiziliepublicd/acordului-cadru:----

-\nularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul rrrr' 1I alin' (1) lit "a" al Legii m'I3tl20l5'

-\:s:::lentare: - 
nu a fost depusd nicio oferld'-

lui de lucru tru achizi
15. Informarea oPeratorilor qc deciziile

l.on*a.u oPeratorului

Valoarea din oferti
Factorii de evaluare

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
D6u-mi t. a o P e rat o rul tl i e c o

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tu ';;;i;;-;T 

e ofertele au fosfteevaluate repetat)

Modific[rile operate

Pre{ul unitar
' (flri TVA)

Pre{ul total
(fir6 TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Denumirba-
lotului

Denumirea
operatorulul

economic

Cantitate Ei

unitate de
nrisrrrd

Mod"ttt"ta de transmitere
Data transmiterii

St, tptri\ra SU LSAP' e-tnail'

'ax, Poqtd, etc

economic



16. Termenul de ntru incheierea contractului:
n 6 ril"l"c*"Itransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice qi/sau fax Icazulincare valoarea estimatd a contractulut
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice □ 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire V

Nr.Ldin 27.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Consiliul raional Causeni
Localitate or. Cau§eni,
IDNO 1007601010921
Adresa or. Cau§eni, bd. M. Eminescu, 31.
Num ar de telefon 024323088;024323180
Numar de fax 024322650
E-mail oficial olga.apetrii@mail.ru; conscauseni@mail.ru
Adresa de internet http://www.causeni.md/
Persoana de contact (mime, premime, telefon, 
e-mail)

Apetrii Olga, 024323088,
achizitiipublicel7@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate v'C'ererea ofertelor de preturi oLicitatie deschisa 
□Altele: [Indicati]

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1639753983487
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei Procurarea produselor petroliere pentru anul
2022

Cod CPV 09100000-0
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul 
aplicarii ciltor proceduri decat licitafia 
deschis a)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental
mw. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1639753983487
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1639753983487?tab=contract-notice
Data publicarii: 17.12.2021

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

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

"V Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
Foaia institutiei se afla in mentenanta, merg lucrari 
de perfectare.

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data:-
Link-ul:-

Tehnici si instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz)

□Acord-cadru □Sistem dinamic de achizitie 
vLicitatie electronica aCatalog electronic

Sursa de finantare л/Buget de stat; aBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicati]

Valoarea estimata (lei,fara TVA) 255 000,00 lei
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3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au fast operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata fi data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 25.12.2021, oral7:00), au depus oferta 1 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii

1. SRL ’’Lukoil-Moldova” 1002600005897 Simonov Dumitru

6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL ’’Lukoil- Operator
Moldova” economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnica
Propunerea fmanciara
DUAE +
Garantia pentru oferta 
(dupa caz)

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

Document 1
Document n

(Infarmatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn confarmitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire fi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

1. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Pretul 
ofertei 

(fara TV A)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specifica|iile 

tehnice

2



Lot 1 Operator economic 1
Operator economic n

Lot n Operator economic 1
Operator economic n

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

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

Data 
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mai scazut s/
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pret □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

3



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

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

Anularea procedurii de achizitie publica:

in temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
Argumentare: in anuntul de participare s-a depistat о greseala tehnica la indicarea cantitapi de 

combustibil ce urmeaza a fi achizitionat pentru anul 2022.
Astfel, exista abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de 

atribuire sau face imposibila incheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se 
intelege faptul ca pe parcursul analizei, evaluarii §i/sau finalizarii procedurii de atribuire se constata erori 
sau omisiuni, autoritatea contractanta aflindu-se in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca 
acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 7.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ’’Lukoil-Moldova” 27.12.2021 se specified SIA RSAP, e-mail

(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 achizifiile publice)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

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

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Prin prezenta clare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de nionitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifti confirnui corectitudinea desfa^urarii procedurii 
de achizitie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.
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DARE DE SEAMĂ

■ de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. 01 din 27.12.2021
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Curtea Supremă de Justiţie
Localitate Republica Moldova, muu. Chişinău
IDNO 1006601004183
Adresa str. M. Kogălniceanu, nr. 70
Număr de telefon 022-22-38-40
Număr de fax 022-22-19-94
E-mail csj. ten deifăţcşj. md
Adresa de internet www.csj.md
Persoana de contact Agaclte Dumitru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Servicii

Obiectul de achiziţie Servicii de pază
Cod CPV 79713000-5
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri)

Cererea ofertelor de preţuri (servicii)

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

Nr: ocds-b3wdpl-M D-1637591705299
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047305/
https://m tender.gov.m d/tenders/ocds-b3wdpl-
M D-1637591705299?tab=contract-notice

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziţii publice a autorităţii 
contractante

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

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 07.12.2021 Ora: 14:00
Anunţ de intenţie publicat în BAP
(după caz)

Nu Da □ 
Data: 
Link-ul:

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă

Nr: ocds-b3w dpl-M D -l637591705299
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047305/
https://m tender.gov.m d/tenders/ocds-b3wdpl-
M D-1637591705299?tab=contract-notice
Data publicării/ 22.11.2021 
transmiterii:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire

Nu acord-cadrun sistem dinamic de 
achiziţieo licitaţie electronicăn
catalog electronico

Sursa de finanţare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 665 000,00 MDL
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3. Operatorii economici care au depus cereri de participare Ia procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
I.S. “Detaşamentul de Paza Param ilitară” Informaţia se regăseşte în SIA RSAP
I.S. “SERVICII PAZA A M AI” Informaţia se regăseşte în SIA RSAP

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

Data solicitării clarificărilor Nu au parvenit
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului
Data transmiterii
Răspunsul Ia demers Expunerea succintă a răspunsului:

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

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

Indicaţi sursa utilizată şi data publicării:

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

Nu □
Da □ Cu zile

Până la termenul-limită (data 06 decembrie 2021, ora 14:00), au fost depuse _2 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociaţii/administratorii

I.S. “Detaşamentul de Paza 
Paramilitară”

1003600104867 AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE/ 
ŢURCANU VLADIMIR

I.S. “SERVICII PAZA A MAI” 1010600043506 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE/ 
SA VA SERGIU

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 07 decembrie 2021, ora 14:00

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

Denumire document

Denumirea operatorului economic
Î.S. “Detaşamentul de 

Pază Paramilitară”
Î.S. “SERVICII PAZĂ a 

MAI”
Operator 

economic n
Documentele ce constituie oferta

(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Cerere de participare completată 
(conform Anexei nr. 7 la 
Documentaţia standard)

prezentat prezentat

Documente de calificare
Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Dovada înregistrării persoanei 
juridice prezentat prezentat
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Licenţa sau autorizaţia de 
activitate

prezentat prezentat

Disponibilitatea Certificatului 
ISO 9001 valabil

prezentat- Î.S. DPP 
neprezentat- 

(subcontractantul)
prezentat

Numărul angajaţilor întreprinderii 
să nu fie mai mic de 200 de 
unităţi

prezentat prezentat

Minim 3 ani de experienţă în 
prestarea serviciilor similare

prezentat prezentat

Declaraţie pe proprie răspundere 
că compania dispune de grupele 
de intervenţie operative.

prezentat prezentat

Declaraţie privind disponibilitatea 
şi funcţionarea Dispeceratului de 
pază tehnică.

prezentat prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot 1. 

Servicii de 
pază fizică şi 

tehnică 
pentru anul 

2021

Î.S. “Detaşamentul 
de Pază 

Paramilitară”
660 000,00 12 luni - +

Î.S. “SERVICII 
PAZĂ a MAI” 668 760,00 12 luni + +

Lot n

Operator economic 
1

Operator economic 
n

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

08.12.2021 Î.S. “Detaşamentul de 
Pază Paramilitară”

Conform scrisorii 
nr. 730 din 08.12.2021 Scrisoarea nr. 313 din 09.12.2021

13.12.2021 Î.S. “SERVICII PAZĂ 
a MAI”

Documentele justificative 
aferente DUAE

Documentele justificative 
prezentate (14.12.2021)

3



9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

Î.S. “Detaşamentul de 
Pază Paramilitară”

Ofertantul nu a prezentat toate documentele justificative aferente DUAE 
prin care să demonstreze că subcontractantul O.P.P.„Alfin Protect” S.R.L. 
îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare şi 
selecţie conform pct. 15 din Anunţul de participare.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

■ Pentru fiecare lot

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

■ Preţul cel mai scăzut

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 

TVA)
Servicii de 

pază fizică şi 
tehnică pentru 

anul 2022

Î.S. “SERVICII 
PAZĂ a MAI” 12 luni 55 730,00 668 760,00 802 512,00
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Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii M odalitatea de transmitere

Î.S. “SERVICII PAZĂ a MAI” 15.12.2021 prin SIA RSAP şi e-mail
Î.S. “Detaşamentul de Pază 

Paramilitară” 15.12.2021 prin SIA RSAP şi c-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

-----7K-----------------------------------------

întreprind
erea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

Î.S. “SERVICII 
PAZĂ A MAI”

A

întreprind 
ere de Stat 01 27.12.2021 79713000-5 668 760,00 802 512,00 01.01.2022-

31.12.2022

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

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

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicaţi suma cu TVA)
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1
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Fatirna GAMURAR
(Nume, Prenume)
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DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice
de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Nr.З2l2 1 di п27 .12.2021
l. Date cu рriчirе la autoritatea contractanti:

п
п
a

Denumirea autorititii contractante Ргirпйriа s. Flоrепi
LocaIitate Rl. Anenii Noi, s. Flоrепi

l00760l0l l065
MD 652l, r. AneniiNoi, s. Floreni, str. Clrisinau иNum5r de telefon 026561521

Numйr de fax

rimariafl oreni@mai l.ru
Adresa de internet
Реrsоапа de сопtасt(пuпlе, рrепuоiq-Йфij
пшil)

RusIan Сrе{u, рrimаг

2. Date сu рriчirе Ia рrосеdurа de atribuire:
TipuI рrосеdurii de atribuire aplicate rСеrеrеа оfепеlоr de рrе{uri пI-iсЙlЬ- descbisa

aAltele: [Iпdica|iJr-rосеоurа de aclrtzitie repetati (duod caz) Nr:
rlpul obtectului contractului de
achizitie/acord ului-cad ru

вuпuгi r servicii п Luсriri п

Obiectul achizitiei rr()сurаrеа рrооuSеlоr al lmепtаrе
Loo Lrv 1 51 00000-9
ILхрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
рrосеdurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
pro с е dur i de с dt l ic ita| ia des chis d)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпаiЙ аМ caarut
р or t al ulu i 8uу еrп апlе п t al www. mt епd er, goy. пld )

Nr: Z] U4E32E
Link-ul:
ocds-b3 wdp l -М D- l 63 90348ý]_9_7_б

Data publicёrii:09 decerTbrie 202 l
Platforma de achizitii publice utilizatй rachizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender-d
procedura а fost inclusi iп planul de achizitii
publice а autoritй{ii сопtrасtапtе

пDа пNu
Link-uI сёtrе pIanul de achizilii publice рuЫi"Л,

Апuп! de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici ;i iпstruшепtе specific" с" M.ibui."
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie пLiсiиtЪ
еlесtrопiсб пСаtаlоg е lесtrоп ic

suгsа de fiпапtаrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; оýrь-е
ехtеrпе; пАltе surse: [Iпdicatil

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd ТVД) 2з2294,56мDL

3. СIаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:



(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

Data solicitirii сlаrifiсiгilог
Denumirea operatoruIui economic
Ехрuпеrgа succinti а solicitirii d; 

"l.u.iГ,""."Вхрuпеrеа succintй а rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse si documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
сйtrе ореrаtоrii economici:

Rezunratul modifi сйrilоr
Pulrlicate in l]AP/altenrijloacelor de iпfоrmаrе
(dtpil caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de dерuпеrе si deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

[Iпdicayi пumdrul de zileJ

5. Рffпi la termenul-Iimitй (data 20.12.202l_, оrа11_:00J, аu depus oferta 3 оfеrtап{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 SRL LAPMOL l 002600024308 Nastase Dumitru
2 SRL BAGUETTE l01460003774l SRL Baguette
3 Dorianis & Со SRL l 00360 l 00 l 929 Buga Апdrеi

Dепumirе document
Denumirea operatorului есопоmiс

SRl Lapmol SRL Baguette Dorianis & Со
SRL

(Se
Documentele се constituie oferta

уа сопsmпа priп: рrеzепtаI, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Рrорut-lегеа telrnicё prezentat prezentat prezentat
Рrорuпеrеаfiпапсiаrй pгeZentat preZentat preZentat
DUAE prezentat рrеzепtаt ргеzепtаt

,Se

Documente de calificare
уа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Dovada inregistrбrii
persoanei iuridice

рrеzепtаt prezentat preZentat

ргеzеtrtаrеа асtеlоr
рri vind corrfoгmitatea
produselor, identifi cat1
prin геfеrirе la
specificalii sau
starrdard rеlечапtе.

pгezeIltat preZentat prezentat

Autoriza!ia sanitart
чеtегiпаrё de
funclionare а
ofertantului

ргеzепtаt prezentat prezentat

Autorizalia sanitar-
чеtеriпаrй de
1r-rnclionare а trrritalii
de transport

prezentat prezentat prezentat



Certificat medical qi

certificatul de instruire
igienicё

prezentat prezentat prezentat

Certifi cat privind lipsa
sau existenla
restanlelor fаli de
bugetul public nalional

prezentat рrеzепtаt prezentat

cerlificat de atribuire а
contului bancar

prezentat рrеzепtаt preZentat

Raporlul financiar preZentat prezentat preZentat

(IПfОrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сч сеriп!еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопsеmпа рriп; prex,entat, перrех,епtаt, пu соrеsрuпrlе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calфcare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпformalia priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе ", se vа сопsеmпа рriп: ,, l " tп cazul corespuпderii ;i рriп ,, - " iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

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

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Pre{ul ofertei
(йrб ТVА)*

Cantitate 9i
unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
сu cerintele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice
Lo l SRL Basuette 7440,00 Вuс. + +

Lo 2 SRL Lapnlol 80405, l 5 Buc. + +

Lo J SRL Baguette l4lз,7,9з Buc. + +

Lo 4 SRL Basuette 2391.90 L + +

Lo 5 SRL Baguette 926з,15 Кs + +

Lo 6

Lot 7 SRL BasLrette
,7,796,56 Kg + +

Lot 8 SRL BasLrette 50]l72,2з Kg + +

Lot9 SRL Baguette 46465.90 Кg + +

Lot l0 Dorianis & Со SRL 10640,00 Buc. + +

Data
solicitirii

Ореrаtоrul есопоmiс Informalia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea оDеrаtоrului economic Motivul resninperii/descalifi сйrii

l0. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеltlr:

pentru fiесаrе lot r
Pentru nai multe loturi cumulater
pentru toate loturile п
Alte lirnitari privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i oferlant: [IпdicayiJ



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scizut r
costul celmai scazut п
Се1 mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп ca,re iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificйrile orrerate

14. in urmа examiniri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de аtriьuirе s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

дпчlаrеа procedurii de achizilie publicй: iп temeiul -.HG g87l20l8, art. 34 in cazul in саrе а fost

dерusЙ о siпgurЙ оfеrtЙ, licitalia electronicЁ пu аrе lo_c, iаr grupul de luсru Sаu, dupa caz,

spbcialistul Беrtifiсаt iп domeniul achiziЦiilor publice urmеаzЙ sЙ decidЙ аtriЬuirеа
cbntractului de achizilii ofertantului sau rереtаrеа procedurii de асhiziцiе.

art.7| alin. _ lit Ь. LP 1,з|120|5

Дrgumепtаrе: Ь) пumйrul de ofertanli/candidali саrе intrunesc cerinlele de calificare Ei
sеlЪqiе este mai mic decit пumЁrul minim prevЁzut pentru fiесаrе рrосеdurб

F'actorii de ечаluаrе yаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denum rе fасtоrul 1 Ponderea

Denum rе factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Рrе{ul uпitаr
(fйrа ТVА)

Pre{ul total
(fПrа ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

15. Iпfоrmаrеа ореrаtОrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizilii:
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Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL LAPMOL 27.|2.202l e-mail

SRL BAGUETTE 27.12.202l е-mаil

Dorianis & Со SRL 27.12.2021- e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 31 al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе
сu prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

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

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi)(rubrica dаtй se compleleazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi1ie publicd aufost aplicate criterii de durabililale ;i s-a iпсhеiаl
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatЁ а contractului este
mai mici decAt pragurile prevйzute la art. 2 alin. (3)
al Legii пr. l3 l din З iulie 20l5 privind achiziliile
publice

П б zile in cazul transmiterii comunicбrii рriп
miiloace еlесtrопiсе si/sau fахп
П l l zile iп cazul netransmiterii comunic6rii prirl
miiloace electronice si/sau fахп

In cazul in care valoarea estimatё а contractului este
egalЁ sau mai mаrе decAt рrаgurilе prevбzule la art.2
alin. (3) al Legii пr. 13l din З iulie 2015 privind
achiziliile publice

П l l zile in cazul transmiterii comunicДrii рriп
miiloace electronice ýi/sau fахп
П lб zile in cazuI netransmiterii comunicirii рriп
miiloace electronice si/sau fахп

Dепчmirеа
ореrаtоrulч

i
economic

Iпtrерriпdеrеа

Cu capital
autolrton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/acord u lui
-саdru

Cod
ср
ч

Vаlоаrеа
contractului

теrmеп de valabilitate
al

сопtrасtчlчi/асоrd чlчi
-саdrч

ff,rй
тч
А

inclusi
ч ТVА

Аu fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabiIe (achizi{ii
verzi)?

(DA/IVU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdicalisuma cu ТVД)

Cotlul СРV al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate сгitеrii
de durabilitate:

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru саrе ач Pre|ul cel mai scdzul .



fostaplicatecriterii de d u rabilitate: coslul cel mаi sсdzut z

Cel mai Ьuп raporl calitate-pre| а

Cel mai Ьuп raport calitale-cost.

рriп рrеzепtа dare cle sеаmd, grupul cle lacru declard сd tеrmепul cle aqteptare репtrа iпсhеiеrеа
coпtroctalui/contractelor iпdicate afost respectat (exceptancl cazurile prevdzute'cti art.32 аtiп. (3) al Legii
пr, 13l diп 3 iulie 2015 priviпd aclliziyiile publice )l Prelam;i сd ii cazul сlерuпеrii coпtestayiilor qi/saa
recep|ioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aafost ехоmiпаlе si solutioпite.

Рriп prezeпta dare de sеоmd, grapul de lacru репtru acllizilii сопlirmd соrесtilutliпеа clesfdsurdrii proceclarii
de ochizilie,|apt репtru care роаrtd rdspuпclere соп|оrm preyeclerilor legale iп vigoare.

rul grupului de luсru pentru achizitii:
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.        8___din         27.12.2021     .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga  
Localitate Ceadîr-Lunga  
IDNO 1007601000665  
Adresa Ceadîr-Lunga, st.Sanatornaia 1  
Număr de telefon 291-2-05-12  
Număr de fax 291-2-05-12  
E-mail oficial  lidia.grisco@ms.md  
Adresa de internet   
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Costova T.  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru  trimestru I a anului 2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639042170246 
Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21048348/ 
Data: 17.12.2021 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 280000.0 
 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639042170246
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Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

- 
 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data _16.12___20_21_, ora_12__:_00__), au depus oferta _8__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia 
2. Docita Prim 1003611011482 Civirjic P 
3. Produse de Familie 1010600010111 Finciuc Miroslav 
4. AO IUGINTERTRANS 1003610000214 Vera Faurean 
5. SRL BAGUETTE 1014600037741 Cebotari Valentin 
6. II Sinteacova Svetlana 1008611000021 Sinteacova Svetlana 
7. CC Nivali-Prod SRL 1006600010112 Morari Victor 

8. JLC SA 1002600005059 Merlici Ion 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
Sla
ven
a 

Lux 

Docita 
Prim 

JLC 
SA " 

II 
Sinteacov
a Svetlana 

Produse 
de 

Familie  

CC Nivali-
Prod SRL 

SRL 
BAGUET

TE 

AO 
IUGINTER

TRANS 

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

Propunerea 
tehnică 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 

Propunerea 
financiară 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 

DUAE + + + + + + nu e verificat nu e verificat 

Garanția 
pentru ofertă 
(după caz) 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 

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

Specificația de 
preț 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 

Certificat de 
atribuire al 
contului 
bancar 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 

Certificat de 
efectuare 
sistimatică a 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 
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plății 
impozitelor, 
contribuțiilor 

Certificat de 
înregistrare a 
întrepriderii 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 

Autorizație 
sanitară de 
functionare 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 

Formular 
informativ 
despre 
participant 

+ + + + + + nu e verificat nu e verificat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și 

unitate de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

LOT 1  Carne                  CC Nivali-Prod SRL 52050.0 + + + 
 Produse de Familie 55803.40 + + + 
 Slavena Lux 60018.50 + + + 
 

SRL BAGUETTE 
60021.80 nu e verificat nu e verificat nu e verificat 

LOT 2 Pîine Docita Prim 9642.40 + + + 
 

AO IUGINTERTRANS 9674.74 nu e verificat nu e verificat nu e verificat 
LOT 3  
Produse 
alimentare                   

Slavena Lux 47532.0 + + + 

 SRL BAGUETTE 47532.99 nu e verificat nu e verificat nu e verificat 
 LOT 4 Peşte 
congelat                                         

Slavena Lux 13500.0 + + + 

 SRL BAGUETTE 14400.0 nu e verificat nu e verificat nu e verificat 
LOT 5 Zahăr Slavena Lux 8969.0 + + + 

 SRL BAGUETTE 8970.0 nu e verificat nu e verificat nu e verificat 
LOT  6 
Conserve                                      

Slavena Lux 5500.0 + + + 

 SRL BAGUETTE 47760.40 nu e verificat nu e verificat nu e verificat 
LOT7 Lactate 
1                                 

JLC 71841.60 + + + 

LOT8 Legume, 
fructe                           

II Sinteacova Svetlana 20041.0 + + + 

 SRL BAGUETTE 28246.75 nu e verificat nu e verificat nu e verificat 

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

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

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 

Prețul 
total  
(fără 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
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TVA) TVA) TVA) 
LOT 1  Carne CC Nivali-Prod SRL   52050,0 62460,0 

Piept de pui  refrigerat calitatea super. Ambalat in 
pachete tetrapac  3 -5kg categ super   

200 60,0 12000,0 14400,0 

Aripioare de pui refrigerat categ super. Ambalat in 
pachete tetrapac 3,0-5 kg buc 120-150 gr categ 
super   

180 
37,50 

6750,0 
8100,0 

Șold de pui fără spată refrigerat cu greutatea nu 
mai mare de 120-150gr bucata categ super. 
Ambalat in pachete tetrapac 3-5 kg categ super   

220 
40,0 

8800,0 
10560,0 

Pulpa de vita refregirată în pachete tetrapac  categ 
super  3kg-5kg 

200 115,0 23000,0 27600,0 

Tacîm pentru măncăruri felul 1, refrigerat Ambalat 
in pachete tetrapac 1kg 

120 12,50 1500,0 1800,0 

LOT 2 Pîine Docita Prim   9642,40 10408,0 

Pîine din făină de grîu 0,6 kg. calit.sup. feliată 
forma baton 

1500 6,30 9450,0 10200,0 

Pîine de Borodinskii  feliată  40 4,81 192,40 208,0 

LOT 3  Produse alimentare                      47532,0 56734,40 

Paste făinoase clasa I calitatea superioară din 
sorturi tari Taiţei în saci de hîrtie 5 kg 

Slavena Lux 
 

60 15,0 900,0 1080,0 

Paste făinoase clasa I calitatea superioară din 
sorturi tari Cu formă creasta în saci de hîrtie 16 kg 

40 15,0 600,0 720,0 

Crupe de porumb. Măşcat, in pachete 1 kg  calitat.  
Superioară  

60 10,08 605,0 726,0 

Crupe iacenevaia, pachete 1 kg  calitate superioară 
1Kg  

60 7,25 435,0 522,0 

Crupe  de arpacaş în pachete 1Kg calit superioară 10 7,42 74,17 89,0 

Naut în pachete 1Kg 10 25,27 252,70 273,0 

Crupe  de mei în pachete 1Kg calit superioară 50 10,0 500,0 600,0 

Crupe de arnaut sfărîmate Calit. Superioară în 
pachete / 1Kg 

70 10,17 711,67 854,0 

Crupe de griş în pachete / 1kg calitate superioară 50 10,29 514,58 617,50 

Fulgi de ovăz în pachete / 0,5 Kg calit superioară 50 6,50 325,0 390,0 

Orez şlefuit calit.superioară EXTRA, rotund în 
pachete / 1Kg 

90 14,75 1327,50 1593,0 

Orez şlefuit calit. superioară Crasnodarscii, rotund 
în pachete / 1Kg 

30 14,0 420,0 504,0 

Crupe de hrişcă  din boabe întregi în pachete / 1Kg 
calit superioară 

90 29,42 2647,50 3177,0 

Mazăre şlefuită întreagă în pachete 1 kg calit 
superioară 

60 8,79 527,40 570,0 

Fasole albe în pachete 1 kg 60 25,0 1500,0 1620,0 

Ulei de răsărită rafinat şi deodorat în sticle de 5 L 
calit superioară 

80 170,83 13666,67 16400,0 

Stafide  ambalat 0,2 kg 2 13,75 27,50 33,0 

Halva vegetală ambalată în pachete cîte 0.60 gr 400 3,67 1466,67 1760,0 

Sare iodată în pachete / 1Kg 60 4,83 290,0 348,0 

Ceai negru în pachete 100gr.frunze măşcate 
ceelone 

60 24,92 1495,0 1794,0 

Drojdii pentru panificaţie 080gr 70 7,50 525,0 630,0 

Piper negru macinat în pachete 0,010 g 50 1,83 91,67 110,0 

Frunze de dafin în pachetat 0,010gr 15 2,08 31,25 37,50 

Piper negru de boabe în pachete 0,010 g 10 3,33 33,33 40,0 

Vanilină în pachetele 0,02 gr 80 0,83 66,67 80,0 

Cacao in pachete 0,100gr 32 10,0 320,0 384,0 
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Majiun în asortiment ambalaj 13 kg 2 241,67 483,33 580,0 

Sare gemă 5 4,67 23,33 28,0 

amestec de legume uscate împachetate cîte 1,0 kg 12 87,50 1050,0 1260,0 

Bicarbonat de sodiu 0,500gr 10 8,25 82,50 99,0 

Oţet  de mere 4% 1,0litru 20 9,92 198,23 238,0 

Oţet  de masa 6% 1,0litru 10 6,63 66,24 79,50 

Borş acru  în pachete 0,020 gr 200 4,13 825,0 990,0 

0BBorș acru 100% natural PET , cîte 1 l 
60 6,67 400,0 480,0 

Sare de lamăie în pachețele 0,020 gr 100 2,67 266,67 320,0 

Ouă, categoria A. Oua proaspete, mărimea L-63-
73g 

3000 1,91 5725,0 6870,0 

zahăr pudră  în pachete cîte 1.0 kg 9 29,62 266,58 288,90 

Amidon 2 51,67 103,33 124,0 

Mac pachete cîte 0.5 kg 5 50,0 250,0 300,0 

Corita 0,5 208,33 104,18 125,0 

Boia de ardei dulce 0.020 gr 40 208,33 8333,33 10000,0 

Lotul 4   13500,0 16200,0 

Peşte congelat “Merluciu” fără cap - uscare 
congelată, în pachetat 1,0 kg(140-200gr) 

300 45,0 13500,0 16200,0 

LOT 5 Zahăr-tos     8969,0 9684,0 

Zahăr-tos  calitat I,  în saci 600 14,94 8969,0 9684,0 

LOT 7 Conserve                                        5550,0 6660,0 

Pastă de roşii 25 %în borcane de 0,500 kg 40 18,33 733,33 880,0 

Castraveţi muraţi 0,500-6,00 50 23,33 1166,67 1400,0 

Porumb dulce conservat cîte 0.415 kg 60 10,83 650,0 780,0 

Roşii în bulion în borcanie cîte0,680gr 200 15,0 3000,0 3600,0 

Lotul 7 Lactate    71841,60 78330,0 

Unt din sm. dulce72,5 % de vacă Crestianscoe, cu 
grăsimi animaliere 200 g ambalat  folie 

SA JLC 400 26,30 10520,0 11360,0 

Brînză de vaci 9 % în pachete 0,5 kg 80 57,04 4563,20 4928,0 

Chefir 2,5 % în pachet de polietilenă 0,5 L. 
 

80 6,62 529,60 572,0 

Lapte proaspat cite 1 litru, 2,5%,pasterizat 1300 10,79 14027,0 15145,0 

Chefir cu bifidobacterii 2,5% în pachet de 
polietilenă cîte 0,5 L. 

700 6,62 4634,0 5005,0 

Brînzică  dulce cu stafide, vanilie, prună 
cîte100gr.grăsime 4-7% 

1400 5,05 7070,0 7630,0 

Brînzică  glazurată in asortiment 26%, cite 50g 1400 4,81 6734,0 7280,0 

Iaurt  cu pulpă de fructe  2-3,5%, cite 125-140gr 1400 5,74 8036,0 8680,0 

Smîntînă 15 % cîte 1,0 kg. 200 34,49 6898,0 7450,0 

Caşcaval  cu cheag-tare Rosiischii 45% , în 
brichete de 2-3kg 

60 103,33 6199,80 7440,0 

Unt de ciocolată din sm. Dulce 61,5 % de vacă cu 
grăsimi animaliere 200 g ambalat  folie 

100 26,30 2630,0 2840,0 

LOT 8 Legume, fructe                           II Sinteacova Svetlana   20041,0 20041,0 

Cartofi cal. Superioară  
 

1500 7,27 10935,0 10935,0 

Varză cal. Superioară 280 9,45 2646,0 2646,0 

Morcov cal. Superioară 200 8,10 1620,0 1620,0 
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Sfeclă roşie cal. Superioară 250 7,30 1825,0 1825,0 

Mere cu greutatea 150-200 cal. Superioară g 500 8,40 4200,0 4200,0 

Usturoi cal. Superioară 15 45,0 675,0 675,0 

Ceapă uscată cal. Superioară 200 8,20 1640,0 1640,0 

Banane cal. Superioară 180 25,0 4500,0 4500,0 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Slavena Lux 21.12.2021 lidia.curdova@slavena.md 
Docita Prim 21.12.2021 zhelezoglo.m@mail.ru 
Produse de Familie 21.12.2021 viorel.iacovet@filletti.md 
AO IUGINTERTRANS 21.12.2021 vfmilina@yandex.ru 
SRL BAGUETTE 21.12.2021 baguettecahul@mail.ru 
II Sinteacova Svetlana 21.12.2021 svetlana-shintyakova@mail.ru 
CC Nivali-Prod SRL 21.12.2021 achizitii@nivalli.md 
JLC SA 21.12.2021 odragoner@jlc.md 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

Nr. MD-16 37 935297 835 din 22'12'202r

re la autoritatea contractanti:
Penitenciarul nr.2

Denumirea autoritdlii co ntractante

100660100193 1

0247 61151
Numlr de telefon

0247 6115rNumir de fax
E-mail oficial
Adresa de internel

06 8 7 8092 5, p2achizitii@anp' gov' mdPersoana de contact

2. Date cu rivire la ra de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de.atribuire:

ie deschisdrocedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizitie repetatl
Servicii@tractului de achizifiei

acordului-cadru
Servicii de furnizare a Gi electrice pentru an420n

Obiectul achizitiei

E.p"*t"" rn"ttt"lui/temeiului privind

ui.i.t"u procedurii de atribuire (ty c.azyt

"pi=i"drii 

- 

olto, proceduri decdt licita1ia

Nr: MD-1637935297835ffiire (se va indica din

cadrul Portalului guvernamental

www.mtender.gov-mdl

t"nder s/ocds -b 3wdP I -MD-

1 6 3 7 9 3 5 2 97 B 3 5 ? tab :c ontract-notice

Data publicd rii: 29 .11 '2021

e-licitatie.mdPl"tfo"*o de achizifii publice utilizati

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autoritd{ii contractante
ilk ul catr" pluoul d" achiziliipublice publicat:

: //www. an p. gov. m d/ a clt !4!1!j3 v! li99-

Nr.01 dlt;r25.10.2021Anunl
caz)

d"l"t."tt" p"blicat in B.AP (dupii
Link-ul:

: / /t en de r. s ov. md/r o / sY s t e m/@
T"htt.t -.t t"ttrumente specifice de

Sursa de finan{are
833 333,33Valoa."u estimati flei, fdrd TVA)

;n ,-a)ul in carc qu {osl solicitate clariJicdr
r.30.11.2021 08:52;
2. 30.11.2021 09:01
Nu s-a identificat

Data solicitirii clarifi cirilor

lrenumlrea ()peralur
l-1"d." t" ttg""t- regutilor pietei este aminata pina la

l.0l .22, faptul dat pune in dificultate participarea

i"o.ptfitO.iffor din piata libera' Care este sensul licitatiei daca

in ea pot participa numai inffeprinderile reglementate care

J.tni*iit"glementat si aceste intrerpinderi nu pot oferi un

tarif mai jos decit cel reglementat?

i s""prir licitatie obiinerea unui pret mai bun decit cel

existeni penffu itt .

brpon"""u succintl a solicitflrii de clariticare



actiunile Dvs in caz daca pe parcursul anului preful 
"a 

crcste
din diferite motive: a crescut pret de referinta ia
intreprinderile reglementate sau alte componenente din tarif
(tarif la transport, furnizor central, altej - veti coordona
cresterea tarifului sau va veti bazape prevederile contracfuale.
?vi{d ca rezerva si aplicarea garantiei de buna executie?
1. Bun[ ziua, Penitenciarul nr.Z @
bugetard este obligatd s6 se conformeze cerinfelor trahtate de
Agenlia achizilii publice in domeniul procurdrii de bunuri.
servicii qi lucrdri. Astfel. achizilionarea inergiei electrice este
reglementatd de documenta{ia standard conform Linkului:
(httpsZt."a"..g.
pentru-realizarea-achiziliilor-publice-de-bunuri-si-servicii).
2. Btnd, ziua, Penitenciarul nr.2 Lipcani va ac{iona conform
pct.4 "Cerin{e privind calculul costului/prefului,' din Caietul
de sarcini, anexd la Documenta{ia standard pentru realizarea
achiziliilor publice de bunuri si servicii.

Expunerea succinti a rispunsului

I)ata transmiterii 1.30.11.2021 14:08
2. 30.11.2021 14:45

4.

t.
Modificiri operate in documentafia de atribuire: Nu au fost

PAnd la termenul-l

6. Informa{ii privind ofertele depuse si documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

ermenut-limitA (data Z0.lZ,Z02l, ora 0g:00), au depus oferta l ofertant:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii
1. S.A. Furrrizarea energiei Electrice Nord" 1015602003305 Oleg Petelca

7. Denumire document Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
e va consmna prin: prezenlat,

nelea tehnicd
unerea financiarb zentat

Garanlia pentru ofertd lYo din valoarea oferlei

Declarafie privind valabilitatea oferlei
Cerere de pafiicioare

Documente de
in:

calificare solicitate prin DUAE
va consnxna zenlot, neprezenlal, nu core

Certificat de atribuire al contului b;rc-
Dovada inregistrdrii persoanei iuridice
Certificat de efectuare sistematicd a plalii
impozitelor, contributii lor
Licenta de activitate
Declaralie privind lista principalelor
liw[rilprestdri efectuate in ultimii 3 ani de
activitate
Declara{ie privind confirmarea identitalii
beneficiarelor efectivi si neincadrarea acestora in
situalia condamn5.rii pentru participarea la
activitbli ale unei orgar-rizalii salr grupdri
criminale, pentru corupfie, fraudd gi/sau spdlare
de bani.
Garanlia de bund execu{ie 5% ciin suma
contractLr l Lri (in cazul sem n d r.ii contractulLri)



(Informalia privind denumirea documentelor prezentqte se va indicq in conformitate cu cerinlele din documentalia de
atribuire ;i se va consemna prin" prezentst, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu
corespunde cerinlelor de calificare))

8. rnforma{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelut oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de cali"ficare" si "Corespunderea cu specificaliile tehnice,, , se va
consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

9' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fdrd TVAI*

Cantitate qi
unitate de
misuri.

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceServicii de
furnizare a

energiei
electrice

S.A. "Fee-Nord" 141 500 000 kw T

, Data
solicitirii

Operatorul economic lnformafia solicitati Rezmatul rispunsutui
operatorului economic

rtan i/descal
Denumirea operatorului economic Motivul res pingerii/descalifi ci rii

S.A. "l'ee-Nord In temeiul art. 69 alin. (6) lit.a) din Legea cu prtufre Ia
achiziliile publice nr. l3l din 03.07.2015, deo,arece
ofertantul nu indepline;te cerinlele de calificare.

10 Ofe

Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru toate loturile
Criteriul de atribuire aplicat: Prelul cel mai scdzut
Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu se aplicd
Reelaluarea ofertelor: Nu se aolicd
in u.ma examiniri, evalulrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

$nuigrgagaq edurii de achizif ie publicd:
Intemeiul art.71alin. I lit. d) al Legii nr. 131 din03.07.2017 privind achiziliilepublice.
Argumentare: Autoritatea contractantd anuleazd. procedura de atribuire a contractului de achizilii publice,
deoarece oferla depusd. nu corespunde documentaliei de atribuire.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de asteptarc pentru tncheierea
conttactului/conlractelor indicate afost respectat (eycepftnd cazurile prevdzute de art 32 am. 61 ai tegii nr, I3t din 3iulie 2015 ptivind achiziliile publice ), precum ;i cti tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau recepliondrii rupoartelor de
monitorizare, aceasteo au fost exsminute Ei solulionate.

11.

12.
13.
14.
15.

Prin prezenta dure de seantrT, grupul rle lucru pentru achizilii conjlrmd corect,
achizilie' fapt pentru core poaftti rdspuntlere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:

Andrei SOCOL
(Ntrme, Prenune)

desfisurdrii procedurii de



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice g
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire D

din 23.12.2021

1. Date cu privire Ia autoritatea contractant[:

I)enumirea autorititii contractante II4SP Spitalul Ctin c Municipal ,,Sfdnta Treime"
Localitate MD-2068 mun. Cl-r gindu, str. Alecu Russo, I I
IDNO 1 003600 152592
Adresa mun. Chi$indu, str. 4lecu Itusso, i 1

Numrir de telefon 022441t85, 022438231
Numrir de fax 02244n85
Il-mail oficial achizitii. sf.treime@gmail.com
Adrcsa de internet Spital.sf.treime.nrd
Persoana de contact (nume, prenume, tele/ii,i,
c-ntuil.1

Igor Bzovii

2, Date cu privire la procedura de atribuirc:

Tipul procedurii de atribuirc aplicatc nCererea ofertelor de preluri Mlicitalie deschis[
nAltele: findicatil

Procedura de achizi{ie repctatl (dnpd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri M Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Reagenli pentru analizatorltl Sysntex UC-1000
pentru anul 2022

Cod CPV 3 3696s00-0
Ilxpunerea motivului/tcmeiului privind
:rlegerea procedurii de atribuire (in coni
upliciirii altor proceclt,tri rlec:il licitatiu
deschisii)
Procedur:r de atribuire (se vu indica din ccrtlrul
porlalului gtrvcrncunenlal
t t, tt,t,p. m t e n cl e r. goy. m cl I

i\r: 21047929
Link-ul: https://mtender.sov.md/tenders/ocds-

LlurlgLlvlD:I53 843 426 8a 1 1 ?rab:qonrract-norice
Data publicdrii i 02.12.2021

Platforma de achizitii publice utilizatri V achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publice a autoritE{ii contractante

MDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
hltp : //spital. sf. tre ime. md/

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

tirt 
"t'Tchnici ;i instrumente specifice de atribuire

(dupii caz)
nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitrie
MLicitalie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare nBuget de stat; MBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse externe: MAIte surse: Surse nronrii

Valoarea estimatl (lei, Jdrd TVA) I 95275

3. Clarificiri privind documentalia de atrib uire: NU AU FOST



(se va completa tn cazur tn care aufost soricitate crarificdri)

Daf a solicitlrii clarificirrilor
I)enumirea operatorului economic
Expuncrea succinti a solicitlrii de
cla rifica re
Expunerea succintl a rdspunsului
f)ata transmiterii

llczumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

findicali surso utilizatd ;i data pi,blicariiJ

I ermen-tirniti cle depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (clupu cazl

[Indicali numdrul de zileJ

4. Modificiri operate in crocumentafia de atribuire: Na At_l Fosr
(Se va completa in cazul in care au fost operate ntodificdri)

5. Pffnr la termenul-limiti (data 23.lz.z021,ora 09:00), a depus oferta I ofertant:

6' Informa{ii privind ofertelc depuse si documentele cle calificarc ;i aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici: Conform clotelor SIA RSAp Mtender

(lnforntalia privind denumirea documentelor prezentate se va indiccr tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; pregentat, neprexentat, nu corespuncle (in cazul
cdnd docuntentul afost prezentat, dar nu corespundecerinyelor de cctldicare))

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin(elc solicitate: Conform anexei

Nr. I)cnumirea opcratorului ccononiic IDNO Asociafii/
administrnlorii

I ECHIPAMED-PLUS I 003600077677 Conform datelor SIA
RSAP Mtender

Denumire document
Denumirea operatorului cconomic

ECHIPAMED-PLUS
Documentele ce constituic ofcrta

va consmna prin: prezenlat, neprezentat. rut cot.csptmclc)
Propurerea tehnic[ trezentat
Propunerea financiard

Garanlia pentru ofertd
'dupd caz)

prezentat

Documcnte de calificare
va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cores,

Document 1

Document n

Denumire:r lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misur:i

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corcspunderea
cu specificafiile

tchnice
Reagenfi pentru
analizatorul Sysmex
UC-1000 pentru a.2022

Echipamed-
Plus SRL

19527 5,00 + +

* in cqzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale

prezentat
DUAE prezentat



(lnformalia privind "Coresptmderea cu cerinlele de calificore" ;i "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se va consemna prin; ,, * " in cazul ,orurprndurii ;i prin ,, -,, in cazul necore spunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului an0rmal cle sclzut) s-
a solicitat: Nu s-a solicitat

9. Ofertan(ii respinqi/descalificati:_rv(

Denumirea operatorului cconomic Motivul rcspingcrii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluarc a ol'crtelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi oferlant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost I

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza uiteriilor; cel mai bun raport calitate-prey
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evalu:rre Valoarea din of'erti l'}unctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului econontic n 'f otal
Denum re factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Pondelea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile opernte

14. in urma examin[ri, evalulrii qi compar[rii ofertelor depuse in cadrul proccclurii tle ntriSuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru:

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezrnatul rlspunsului
opcratorului economic

Data
solicitirrii



Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economlc

Cantitate
;i unitate

de miisurir

Pre{ul
unitar

(fnrI TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

l'}re{ul total
(inclusiv
TVA)

Reagenli Sysntex

UC-1000 a 2022

Echipamed-

Plus SRL

195275,00 210897,00

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea terntenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

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

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

18. Informa(ia privind achizi{ii publicc durabile (achizi(ii verzi) (rubrica clat[ se conrpleteazi doar in
cazul in care la proceclura de achizifie public[ au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost:rplicnte critcrii dc cltrrabilitatc):

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

Denumirea operatorului
economic

Data tr:rnsmitcrii Modalitatea de transmitere

Echipamed-Plus SRL 23.12.2021 e-mail

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind acliiziliile publice

V 6 zile in cazul transrniterii comunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax r
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice ;i/sau tax r

In cazul in care valoarea estimatf, a contractului
este egala sau mai mare decflt pragurile
prevdzute la art. 2 alin, (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazultransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax r
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax I

Denumirca
operatorului

economic

lntrcprind
erca:

Cu cnpital
autohton/
Cu capital
rnixt/:tsocic

rel
Cu c:rpitnl

str:iin

Numlrul
qi tlata

contractului/
:rcordulu i-cad ru

Cod CPV

Valoarea contractului

'I'e nttcn dcr

r':r l:rbilitirtc
al

contr:rctului
/acortlului-

cltlru

flri'IVA iuclusiv
TVA

Echipanted-
Plus SRL

42 23. I 2.202 t 33696500-0 t 95275,00 210897,00 3 t. I 2.2022

Au lbst aplicnte criterii perttt'u achizilii publice durlbile (achizi(ii
r crzi)?

(DA/NU)

4



Valoarea de achiz
lotului/loturilor p
clurabilitate (lei N (indicali suma cu TVA)

CodulCPV al lotu
cle durabilitatc:

lui/loturilor pentru

Prelul cel rnai scazut D

Costul cel mai scdzlrt !
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel rnai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de u;teptare pentru iucheiererr
contractului/contructelor indicste afost respectat (exceptfrntl cazurile prevdzute rle art. 32 ulin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind acltizi(iile publice ), precum Ei cri in clzul depunerii contestu(iilor Ei/sttu
recep(ioncirii rapoortelor de monitorizore, aceasteu aufost exrminale;i soIulionute.

Prin prezentu dare de seumd, grupul de lucru pentru ochizilii cor{irmi corectitutlinea desJrisuriirii procedurii
de achiailie,fopt penlru care poorld rdspundere confornt prevederilor legole tn vigoare.

pentru achizi(ii:Conducitorul grupului de lucru

Criteriul cle atribuirc ;rcntru lotul/loturile pc,ntru c:u.e rru flost
aplic:rtc critcrii de rlurabilitatc:
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de anulare a procedurii de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 22 decembrie 2021    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 200 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Vladimir Vornic, 022 822 200 
 email: vladimir.vornic@bnm.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□ Cererea ofertelor de prețuri  
□ +Licitație deschisă  □Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:  

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

+Bunuri  □ Servicii   □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Furnizarea energiei electrice 
Cod CPV 09310000-5  
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638368247661 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21047908/ 
Data publicării: 01.12.201 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ + achizitii.md; □ e-licitatie.md;  
□ yptender.md 

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

□ Da + □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-publice-al-bancii-
nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

BAP nr.84 din 29.10.2021, pag.33-34 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_84_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □Alte 

surse: Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 601 368,13 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: n/a 

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

Data solicitării clarificărilor  03.12.2021 
Denumirea operatorului economic - 
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Cadrul legal incert 
  

Intrarea în vigoare a regulilor pieței este amânată 

până la data de 01.01.22, faptul dat pune in 

dificultate participarea întreprinderilor din piața 

liberă. Care este sensul licitației dacă în ea pot 

participa numai întreprinderile reglementate care 

dețin tarif reglementat și aceste întreprinderi nu pot 

oferi un tarif mai jos decât cel reglementat? 
Expunerea succintă a răspunsului  Potrivit cadrului normativ în domeniul achizițiilor 

publice achiziționarea energiei electrice nu este 
exceptată potrivit prevederilor art. 5 din Legea 
131/2015. Respectiv autoritățile contractante sunt 
obligate de a demara procedurile prevăzute de 
cadrul normativ, potrivit sumei estimate. 

Data transmiterii 04.12.2021 
 
Data solicitării clarificărilor  03.12.2021 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Scopul licitației este obținerea unui preț mai bun 

decât cel existent pentru întreaga perioada 

contractuală. Care vor fi acțiunile Dvs în caz dacă 

pe parcursul anului prețul va creste din diferite 

motive: a crescut prețul de referință la 

întreprinderile reglementate sau alte componente 

din tarif (tarif la transport, furnizor central, alte) - 

veți coordona creșterea tarifului sau vă veți baza pe 

prevederile contractuale, având ca rezervă si 

aplicarea garanției de buna execuție? 
Expunerea succintă a răspunsului  Acțiunile întreprinse de autoritatea contractantă vor 

fi în corespundere cu cadrul normativ în domeniul 
achizițiilor publice și prevederilor contractuale. 

Data transmiterii 04.12.2021 
 

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

- 

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

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 17 decembrie 2021, ora 10:00) nu a fost depusă nici o ofertă. 

Nr. _- - - - 
1. - - - - 

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

de către operatorii economici: 
Denumire document Denumirea operatorului economic 

- 
Documentele ce constituie oferta 
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare), n/a (în cazul când nu se 
aplică). 
 

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

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 
MDL, 
anual 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

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

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat: n/a 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: n/a 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Nu sunt - 
 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □ +       
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □      
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: n/a   

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ +□                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

 
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:  

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

 
13. Reevaluarea ofertelor: n/a 

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

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

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n          Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea - - 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Da 
 
Argumentare: Până la data limită de depunere a ofertelor (17.12.2021, ora .10.00) nu a fost depusă nici o 
ofertă și în temeiul art. 71 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice BNM din 
propria inițiativă anulează atribuirea procedurii de achiziție publică. 
 
 

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

Atribuirea contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură  

Prețul unitar  
(fără TVA) 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA) 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

MDL 
 
 

15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

__- _- - 
 

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

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

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

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

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

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

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

17. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

 Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului 

Întreprin
derea: fără TVA 

inclusiv 
TVA 

_ _ _ _ _ _ _ 

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

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? 

DA 
 

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

(indicați suma cu TVA) 

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

09310000-5 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Constantin ȘCHENDRA 
(semnat electronic)   

















i};\j{fi, i}F], SEAN{A
t-iс :liýjtrii*f ,tге ;t дзrосеdurii de atribuire

Nr. ocds-b3ll,dg;1-&{i}- [6Зб016851571 din 23.12.2021

1. Date сu рriчirе la аutоritаtеiъ сопtr;tсtапtй:

I.S.,,Administratia de Stat а Drumurilor"
MD 2004, mun. Chiginйu, RN4

022,146249
otson(Dasd.md

Adresa de iпtеrпеt п,wu,.aSd.mcl

Persoana ciE contact (пtlпlе, рl,епLll1 Otgon Diana
tеlеfоп, е-lпаi!

2. Date сu ргiчirе la рrосеiiiлгli сiе:ttгiiэtliг*;

roceciurii cle atribшiгe а эiicrt,ie ublicй

Cod СРV 452зз|42-6
Ехрuпеrеа ntotivulцi/tenreittnшi
аlеgеrеа procedurii de аtг.iftэtлirеэ

ctplicdrii altor proceduri clecat

g; l"iъ, i гi rt

(irL cclzttl
!ic,tra{ia

ацфЦg)
Рrосеdurа de atribuire (se уа iпсliса сliп
саdrъl роrtаlъlrti gl.Lv-el'r1{ltlt.пr(ll

цу*w.ш!э!lфL.^gрч,цd)

Nr: ocds-b3rvdp 1-МD-lбЗбOlб851571
Lin]<-u1: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
ЬЗrчdр 1-MD- 1 63601685 1571?tab:contract-
notice
Data publicdrii: 04. 11.2021
e-licitatie.md

I

ii "-Ыi.- Miiinrutй - iplatforma de achizi
Anunt de iпientie
caz)
Tehnici qi

atribuire
(duрфзgL
sursа de fiпапtаrе

vаlоаrеа estirnatй 'le 
i,

publicat iп !}A}n 1'сltрй Data: 01.09,202I

instrumente sgэесitiее dе Nu

Ргоgrапrul privind
tbndului rutiеr pentru

anul 2021

repartizarea mijloacelor
drumuri publice nalionale

Den umirea aui 
_0 
ritцtЦ ýgд_tщq ццi ie

Localitate

г{umir de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial

1 00360002з 559
muп. Chisiniu, stL. Bucuriei, 12 а
022 22з119

Procedura de achiziЦe repetalil (cltt}2й c,cLz

Tipul obiectuiui contractului cie :tchiziiie/ l Luсгёri
асоrdului-сасlru
Obiectul achizi{iei Luсriri de rераrа{iе а drumului R21 Orhei-Bravicea-

Сйlйrаsi. km 2li, km 21,20-J{,20 (sector km 27,8J-km J,1,20

lT" и r"l i.i г;.ii. i" iii'i.л,i Г*

rd ТVА)

.t-.__ -...___ .

з4 990 000,00

I

I



Dепumirеа ореrаtоrului есопояпiс

Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de сltrгitiсаrс

Ехрuпеrеа succintri а rйsрuпsultti

Data trапsпr iterii

,t. Modificйl,i oper:rte iп tio;llil;(ll;li:l:i:: ii* ;lлгilэuirе:

Rezumatul rrr oclifi сй rilо r
Рпсliса|i sLп,sa bnilizatёt ;i data publicdrii]

'Геrmеп-limiti de dерuпеrе 9i tiеsсititiiеге а

qle:Iqцgrj щ!ццg,t @лцуl с,q 4

5. Рffпй la terinenuI-limitй (tiata 25.ti.2s21o оrа 10:00), а fost depuse 1(uпа) oferte:

Dепumirеа
ореrаtоrului economic

gDNо

6. Informa{ii privincl оfегt:t tii..;;lisia evil[ш;t$ti Ei documentele de calificare аfеrепtе DUAE
prezenttrt de сitrе ореI,аIdt,tll ecollolilic calificat:

\ Ппdiсаti пttплdl,tr| de zile_/

L

Publicate in BAP/alte nrijloricelor cie

iпfоrmаrе (dtцэй caz)

Рrе{ul ofertei
(йrа TVA)Asocia{iii

administratorii

38 418 234,60сгuсiu Eduard

Denumir"e cioc

Восшrl"lе
'S el р з9,rlцllца1,, iп,

Рr"гrпl rпr,rея t ehni r:й

шшлепt
Denumirea
operatorului

есопоmrс
SC,,Neledimpex"

SRL
rltele се constituie oferta
оl,еzепtаt. перrеzепtаt, пu core пdе

+

Рrорuпеrеа flпапсiаri
DI IAF.

+

+

Gaтanlia репtгLl clf'erti

rdчрй caz)
t;tд, ;; gtife de calificare

' Se vсt coпsl,tllт(l рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пLI соrе

+

пdе

Сеrеrе de раrtiсiрзIg_
Qý9Щф9 рrivind _valabil!цtqu 11sl t,:i

Grяflс de ехес.tttitге :r luсгiriiог

l

+

+

Г)есl aTati е пгiv incl ехпеri enta s i пl i 1 ;rгl-i +

Dесlаrаliе ргiчiпd lista рriпсiраlеlог lr_rсгагi executate in ultimul an de

activ itltte

+

Declaralie privind dоtйrilе specifice" r-rtil:rjtri 9i echipamentul песеsаr

pentru iпdерlir]iчччgly-iiо1|с a 
сlпlг:lсtLllui _

Declm,alie ргiviпd регsопаlr-ii r.ie spcciaiitiitu pl,оpus pentru

imоlеmепtагеа contractulr:i

+

+

Lista subcontгactirnlilor qi рагtеа/раrliiе сliп cclntract саrе sunt indeplinite

de accsl"ia

Щфщзlц рцr iпtl asot,iегеlr

Апgаjз.ýцlýr! sus!inltol f]пацс_lli1,

Duрй caz

Dupй caz
Dupб caz



Angaj an-r ent pl, i l, ind s us!i п с,гсаt tcL rr-i i с il s i i; r,r_, iis i onal б а
оlЪтtапtuluiigгLrр Liiui Фе ор егаrtцi с:с tlt ltli,it i с i -ri uф caz ;

Duрй caz

Declaratie tегt sLlstinator tehriic Dupё caz
Dесlаrаtiе tегt sllstinatoг рго tЪsiопа1 Duрй caz
Aviz pentlu рагtiсiраrе 1а licitatiile publice de luсrйri din domeniul
сопstruсtiilог si instalatiiioг:

+

Citiй de аtirсqгi aгiualй. регiq.к]l1 l1l1.rr] l,j2I! +

Cifii de аtасегi medie at-lual;i. ilci,]oiiiiii iritiirriii tгеi ani +

7, Informa{ia privind col,esilieticier,ell i;!'trtеiоr cu cerin{ele solicitate:

. l PretulDenttltltt"ta ] *'..
Dепumirеа lotului сrрегtлtоruit"li . ,-У:'-']л ,. tl}гi TVA)

cCCi; Oii^i'-j

Cantit
ate

Соrеsрuпdе
rеа cu

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rеа сu

speclIlcatllle
tehnice

Luсrйri de rераrа{iе а

drunrului tl2 l Orhci-
I]rачiсеа-Сйlйr,аsi" lrm
27,20-31,20 (sector kпt
27,83-km 34,20)

SL] _}iJ"it8 234,60

..Ne It,tlirll1l.,r"
SI{L 

i

t + +

8. Репtru eitlcidare;r
ofertei сш ссriп{еlе
апоrmаI de scйzut)

Data solicitйгii

Nг. 06-22i8055
din 02.12.2.02|

ОрегаtоrriI
есопопliс

SC,.]',]c]cllilnpcs,'"
Siii-

Informa(ia
solicitatй

сlагiflсiri 1а оfеrtа
plezentati

uпсг liecllig,!t:tt1 siiu еопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа
siai;iill; l;, i,;t.lil;*l;ta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pretului
s-a soiicii:i,{:

9. Ofertan{ii respinqi/descalificit{i;

Rezmatul rispunsului
operatorului economic

prin scrisoarea de
argumentare cu пr. 133 din
0з.12.2021., clarifi сйrilе au

Цеццщrrgit_!!9lаJ_о_щ [з l 9 g о_ry озп ! 
q

10. Rеечаluаrеа titЪrtеlо r:

(Se уа completa |п cazltl iп care о./ёrtе!а att jt;sl reellctltlale repetal)

11. in urmа ехаrпiпйrii, ечаluйrii лчi col",lJ.uttl,,:iгii ofertelor tIepuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractr:lui de achi zilie р Lib l i c:i/lic сLгсlrt l ui-cadru :

Г D*"",** h.t"lllt -|

Luсгйri de l,сраrа!iе а

clrumului 1t21 оrhеi-

cantitate
;i unitate
dе mаSUr:]

Pre{ul total
(fйrй ТYА)

Pre{ul total
(inclusiv ТYА)

х 1 38 418 2з4,60 46 101 881,52

a
_]

ý,*пtgtlliге:i
tltrle l,ii tс;i,tз i tl i

eetjlr0lll ic
S{_i ..п"сiсriirllр

SIiL

Motivul res ninserii/descalifi cйrii

Motivul reevaltlil rii оf'еrtеlоr
Modificйrile оuеrаtе



Вrачiсеа-Сйlагаqi.
2\,20-З1,20 (sесtоr
27.8З-km З4,20)

km
kлl

l 2. Inform are:r 0peratorilor есошоп,l ici dеsрrе deciziile grupului de luсru репtru achizitii:

Denulnit,clt u1,.."Ю.uIui
eco11otn lc

SC,,NeledinrJiex" SRL l1. i2.2021

(Iпfrэr mаrе а ореr а l or i lor е с tlп tl п t i с i i lп 
1 

l l t u t I i i lt yLrcL с е сltп-сt cle
репlrч achizilii ,уе realizeazii iп crlп.fbrirtil.ttle ctt prel,eclerile arl
ctchiziliile publice)

13. Теrmепul de аýtерtаге pel;t;,r.l ?rtcil:ici'cit contractului:

ctlribrtire de,spre deciziile gуъryului de lucru
3l al Legii пr. ]3] diп З iulie 2015 priviпd

comunicйrii prin
п

(Seleclali lеrmепul cle a,yleplara re,sileclcll. (-'rtlutlctrect l.еrmепеlоr prevdzttle cle Legea пr, ]з] diп з iulie
2015 РriviПСl ac:hizitiile Pub/ica, iп1,1it.,;il,it lL,t,i}|alle\.or cle a;leplare, se фсtuеаzii iп сопfоrmitаlе cu
prevederile T,ITLUL(]I IV Capilolttl i 1(-'ctlcliltrctt 'l'еrtпепului) al Coclttui Ciyit al Republicii Moldoya).

1 4. Сопtrасtu l cle achizi{ie/a со r.tJ ш i-cr:,1,1 ru irl cfu eiat:

Cod CPV

vаlоаrеа contractului

Теrmсп de
valabilitate al
contTactului/a

cordului-
cadru

fЪгй TVA inolusiv
тVА

45200000-9 зв 418 2з4,60 46 l01 881,52

Рбпй 1а

recep!ia
fiпаlё а

lucrйrilor

рriп рrеzепlа tlctre de ,yeclttlёt, gt,tцlul cla lLtcrtt cleclard сd lеrmепul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа
coпtraclrtlui/coпlrctclelor iп.diсаlе ct.fil,b,l l,exllec'tCtl (СХСеРlапс] cazurile prevdzuti clb art. jz otrn. Р) aI Legii
пr. ]3] diп 3 iulie 2()l5 рriviпсl uc,hiziliile 1;tiblic,e ), рrесum qi cd iп cazul dерuпеrii coпtestal,itlor qi/sЪu
rесеlэliопdrii rapottrle|,or cle пlопilоrizсlrа, rtcects|ea ttu.fbsl ехсlпtiпtлlе ;i sоluУiБпаk. Рriпрrеziпtа dbre de
seaпlii, grtlpttl с{е htcru репlrtt achiziIii сtlп|ir.пtd coreclilttdiпea c{es ii procedurii de achizi|ie, fapt
р е п lru с are ро ar l ii r ii sрuп de r е с о rtj о l. ri l pr е,,, е da r j l tl r le gale iп

ln cazui in саге чаlоагеа estirlatit ir cotllгirctultti
este mai rnici decAt рrаgurilе ргечiizLltе la агt. 2
аliп, (3) al Lеgiiпr. 1Зl din 3 ;i.rlie 20i5 lэгii,iпсl
achizitiile oublice
ln cazul in саге l,аlоагеаl estitllaLl,t lt сt;lllгасtL;iLii
este еgаlЙ sitLl ttrai rпаге deci1 ргltчLii.iIс 1;l.cr iizLite
la ar-t. 2 alin. (З) al Legii пг. lЗ l diп 3 iLllie 20l5

ivind achizitii le oublice

6 zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii рriп
mijloace electronice si/sau fax п

П 11 zile ilr cazul transmiterii comunic5rii рrЙ
nTijloace electronice ýi/sau fax п
П 16 zile in cazulnetransmite.ii сойrrпiса.li

n mijioace electronice si/sau fax п

1 1 zile in cazui netransmiterii
rlliiloace еlесtгопiсе si/sau fax

Denunriroa opcratorttlLti
ссопоrп ic

WщфСопduсЙttlrul gruрului tlе luсгit i],ji!i j,u :;;i;;i:,iii:
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